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যক্ণ কৃতী শিক্ষাবিদের আবির্ভাবে বাংলা দেশ ধন্ত হইয়াছে, 
€ বঙ্গবাপী কলেছের প্রতিষ্ঠাতা--গিরিশচন্্র বনু তাহাদের 

অন্ভতম । এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি তাহাকে আজও আমানের নিকট 

প্ররণীয় ও বরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। প্রীকাপ্তিক দ্েশগ্রীতিতে 

গিরিশচক্জের হৃদয় কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল। কিন্তু তাহার 
দেশপ্রেম নিছক ভাৰবিলাসমান্রে পর্যবসিত হয় নাই, তাহা তাহাকে 

বিবিধ জাতিগঠনমূলক কার্ধ্যে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। কৃষির উন্নতি ন৷ 

হইলে আমাদের এই ক্ৃষিপ্রধান দেশের সর্ববাঙ্গীণ কল্যাণের আশা বে 

দুদুরপরাহত তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়া তিনি ত্প্রতিঠিত বঙ্গবাসী 
স্থলে সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে উন্নত ধরণের কৃষিবিগ্ভা শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র 

একটি বিভাগের প্রবর্তন করিক়াছিলেন। এদেশে বেসরকারী শিক্ষায়তনে 

কৃষিবিদ্তা শিক্ষাদানের ইহাই প্রথম প্রচেষ্টা । 
গিরিশচন্র ছিলেন বোল আনা ম্বদেশীভাবাপন্ন,-মনে-প্রাণে। 

আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহীরে, পোঁশাকে-পরিচ্ছদে খাঁটি 
বাঙালী । মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষা! উভয়েরই প্রতি তাহার অঙ্ুরাগ 

ছিল অপরিসীম। শিক্ষাবিদ্রূপে তাহার বিপুল খ্যাতির নীচে 
সাহিত্য-সাধক গিরিশচজ্জ চাঁপা পড়িয়াছেন। একজন বিশিষ্ট 

সাহিভ্যসেবকরূপেও তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা দাবী করিতে পারেন ।' 

আমি প্রধানতঃ সাহিত্য-সাধক গিরিশচন্ত্রকে স্মরণ করিতেছি । 

জন ৪ বিগ্যাশিক্ষা 
১২৬০ সালের ৪ঠা কার্তিক (২৯ অঙ্টোবর ১৮৫৩) বর্ধমান জেলার 

বেডুগ্রামে এক সন্ত্রস্ত কারম্থ-পরিবারে গিরিশচক্রের জন্ম হয়। 



৬ গিরিশচজ বু 

তাহার পিতার নাম--জানকীপ্রসাদ বস্থ। জানকীপ্রসাদ উদ্দারগ্রকৃতি 

ও বিছ্যা্ছরাগী ছিলেন; ইংরেজীতে তাহার ব্যুৎপত্তি ছিল। 
গিরিশচঞ্জের শৈশব-শিক্ষা গ্রাম্য পাঠশালায় সুরু হয় । পড়াগুনায় 

পুত্রের প্রবল অঙ্থুরাগের পরিচয় পাইয়া জানকীপ্রসাদ তাহাকে 

উচ্চ শিক্ষা দিবার অভিলাষ করেন। তাহার অগ্রজ রাজবল্পভ তখন 

হুগলী জজ-আদ্লালতের পেশকার ; জানকীপ্রসাদ তাহার নিকটেই 
পুত্রকে পাঠাইয়া দ্িলেন। গিরিশচস্ত্র জ্যেষ্ঠভাতের বাসায় অবস্থান 

করিয়া, বিগ্াশিক্ষার্থ হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রবিষ্ট হন, তখন তাহার বয়স 

মাত্র ১০ বৎসর । 

অল্প বয়সে মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত হইলেও জেঠাই-মার স্সেছে 
গিরিশচন্্র কোন দিনই মায়ের অভাৰ অন্ুতব করেন নাই। উত্তর- 

জীবনে যে-সকল সদ্গুণ ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দ্বারা গিরিশচন্তর 
দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার জন্ত তিনি 
তীহার জেঠাই-মার নিকট খণী। এই গুণবতী মহিলার নিকট 
বাল্যকালে তিনি যে-সকল সংশিক্ষা লাভ করেন তাহাই পরবর্তী কালে 

তাহাকে মহত্তর জীবন গঠনে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল । 

হুগলীতে অবস্থানকালেই গিরিশচক্ত্রের কলেছী বিগ্তার পরিসমাপ্তি 

ঘটে। তাহার পরীক্ষাগুলির ফল বিশ্ববিগ্ভালয়ের ক্যালেগ্ডার হইতে 
উদ্ধত করিতেছি --- 

ইং ১৮৭০ *** এন্ট্রান্স, ২র বিভাগ ***হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুল 
১৮৭৩ *** এফ, এ. য় বিভাগ “*গ্হুগলী কলেজ 

১৯৮৭৬ *** বি. এ, ১ম বিভাগ, ১১শ স্থান*** এ 



অধ্যাপনা 

গিরিশচন্দ্র বি. এ. পরীক্ষায় কৃতিত্বের পরিচস়্ দিয়াছিলেন। এর 

পরীক্ষার ফল দর্শনে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টর উড রো সাহেৰ তাহার 
প্রতি আকৃষ্ট হন। উড.রো গুণগ্রাহী ছিলেন ) তিনি তরুণ গিরিশটন্জ্রকে 

কটক কলেজের বিজ্ঞান-অধ্যাপকের পদে নিধুক্ত করিলেন। গিরিশচজ্জ 

১৮৭৬) ৬ই ফেব্রুয়ারি এই কাধ্যে যোগদান করেন। এইখানে 
অধ্যাপনাকালেই তিনি “719801)6:*-রূপে ১৮৭৮ সনে এম. এ. পরীক্ষা 

পাস করিয়াছিলেন । 

বিঘাহ 
কটৰ কলেজে অধ্যাপক নিধুক্ত হইবার এক বৎসর পরে, ১৮৭৭ 

সনে গিরিশচন্দ্র বিবাহ হয়; তখন তাহার ৰয়স ২৪ বৎসর । 

পাত্রী--বর্ধমান-নিবাসী প্যারীচরণ মিস্বের কনিষ্ঠা কন্ঠ নীরদমোহিনী। 

নিলাত-যাত্রা ই পদ্পীক্ষায় সাফল্য 
এই সময়ে বলীয় সরকার কৃষিবিদ্তা সত্বদ্ধে উচ্চ শিক্ষা! দানের জন্ত 

প্রতি বৎসর ছুই জন করিয় ছাত্রকে বৃত্তি দিয়া বিলাতে পাঠাইতে- 

ছিলেন। এক দিন ক্কুল-্পরিদর্শক ভূদ্দেব মুখোপাধ্যায় গিরিশচঞ্জের 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়! তাহাকে এই বৃত্তি লইয়া বিলাত যাইতে পরামর্শ 

দ্বেন। তখন সমাজ এতটা উদার ছিল নাঃ কালাপানি উত্তীর্ঘ হইলে 

সমাজে স্থান হইত না। ইহা! সত্তেও জানকীপ্রসাদ পুব্রকে বিলাত 



৮ গিরিশচন্জর বন্থ 

যাইবার সম্মতি দিয়াছিলেন, তাহার উন্নক্তির পথে অন্তরায় হন নাই। 
১৮৮১, ২১এ ডিসেম্বর গিরিশচঞ্ বিলাত যাত্রা করেন। সমুদ্রযাত্রার 

৩৭ দ্দিন পরে তিনি বিলাতে পৌছান। 

বিলাতে পৌছিয়৷ গিরিশচন্ত্র সিসেষ্টার (01787295366: ) বয়াল 

এগ্রিকালচারাল কলেজে কৃষিবিগ্া অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। 

সিসেষ্টার কলেজে তখন কি কি বিষয় পড়ানো হইত, গিরিশচক্র 
একখানি পত্রে তাহার আভাস দিয়াছেন? তিনি লিখিতেছেন £-_ 

“আজ কাল প্রতি বৎসর ছুই জন করিয়া বঙগবাসী কৃষিকার্ধ্য 

শিখিবার জন্ত ইংলগ্ডে আসিতেছেন। ইংলগ্ডের মধ্যে 

সাইরেণসেস্টার কালেজ এ বিষয়ে প্রধান ; লোকের ইহাই বিশ্বাস; 
স্থতরাং বাঙ্জালার ছোট লাট তাহাদিগকে সাইরেণসেস্টারে 

পড়িতে পাঠাইতেছেন।**" 

কালেজে কিকি বিষয় পড়া হয়।--(১) কৃষিবিদ্ভা হাতে 
কলমে শিখিতে হয় (101090196198] 800. 778,06108] ) 3 (২) 

'ব্রসার়ন €100758010,  07:68010, 00811696155 8100 

0081066896155 810815515 800 9৫710016079] 010920156 ) 

_অক্সিজান বাষ্প হইতে আরম্ভ করিয়া মুত্তিক1 ও উত্ভতিদের গুণ ও 
তাহাতে কি কি পঙ্গার্থ কত পরিমাণে আছে, সমস্ত স্বহস্তে করিতে 

হয়, চক্ষে দেখিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতে হয় না; (৩) উত্ভিদবিদ্তা ঃ 

(৪) ভূতত্ব; €€) প্রাণী-তত্বঃ (৬) ঘোড়া, গোক্ষ, ভেড়া 

ইত্যাদির শরীরতত্ব ও চিকিৎসা! ; (৭) প্রক্কৃতিবিজ্ঞান (51758198) ) 
(৮) জমিমাপ (99:%65106) ? উচু নীচু পরিমাণ (14655911808) ) 

(৯) জমিদারী তন্বাবধারণ ; (১০) কৃষিকাধ্য সম্বন্ধীয় আইন 9 
(১১) গৃহ-নির্দাণ (7391191706 900086:506105 ) ও গৃহশ্নির্দাণ 



বিলাত-যাত্রা : পরীক্ষায় সাফল্য ৯ 

উপযোগী পদার্থের গুণ বিচার (38:970560 0£ 10586871818 ) এবং 

(১২) ইংরাজি ধরণে খাতাশলেখা |” 

১৮৮২ সনে সিসেষ্টারে অবস্থানকালে গিরিশচন্দ্র ইংলগ্ডের রয়াল 
এপ্রিকালচারাল সোসাইটির ডিপ্লোমা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও সোসাইটির 

আজীবন-সদন্তশ্রেণীতৃক্ত হন ; এই পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার 
করিয়! উক্ত সোসাইটির নিকট হইতে ৫০ পাউগ্ডের একটি পুরক্কার 
লাভ করেন। এ বৎলরই তিনি আবার হাইল্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল 

সোসাইটির ফেলোশিপ পরীক্ষা দিয়া উহার আজীবন-সদশ্যাশ্রেণীভূক্ত 
হন। পর-বৎসর--১৮৮৩ সনে তিনি এগ্রিকালচারাল কলেজের 
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৯০ গিষিশচন্জ্র বন্ছ 

কতিত্বে সমুজ্জল। তিনি বিলাতে অতি মেধাবী ছাত্ররূপে ম্থপরিচিত 

হইয়া ভারতীয় ছাব্র-সমাজের মুখোজ্জল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
উপরস্ত, তিনি পণ্ডচিকিৎসা-বিষ্কায় পারদশিতার জন্য লেঃ গবর্ণরের 
৫০ পাউগ্ড পুরস্কারও লাভ করেন। 

কৃষিবিদ্ভায় অতাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়। গিরিশচন্দ্র ১৮৮৪) ৪ঠ| 
জুন ইংলগ্ ত্যাগ করেন। ফিরিবার পথে তিনি প্যারিস, জেনিভা ও 

ইটালী পরিদর্শন করিয়াছিলেন । ২০এ জুন তিনি মার্সেই হইতে 
স্বদেশী ভিমুখে যাত্রা করেন । 

'কাষি গেজেট" 

বিলাত-প্রবাস গ্রিরিশচক্জরের আচার-আচরণে, এবং ভাব-জীবনে 

কোনো পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হয় নাই, বিজাতীয় আদর্শের 

প্রভাবে তিনি মোটেই রূপাস্তরিত হইয়া যান নাই। তিনি বাঙালী- 

রূপেই বিলাত গিয়াছিলেন, বাঙালীর মতই বিলাতে কাটাইয়াঁছেন, 

আবার যখন স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন তখনও তিনি পৃরাঁদস্তর বাঙালী 

অধিকস্ত স্বদেশের কল্যাণসাঁধনের অনুপ্রেরণায় তাহার অন্তঃকরণ তরপুর। 
বিলাত হইতে ফিরিবার পর তাহার নিকট নিজামের রাজ্য হায়দ্রাবাদ 

হইতে একটি লোভনীয় চাকুরী গ্রহণের আহ্বান আসিয়াছিল। 

সিসেষ্ঠারে উত্তীর্ণ পুর্বববস্তী ছই জন কৃতী ছাজ্জের ন্থায় সরকার ত্বাহাকেও 
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্ত্র এই 
দুইটি প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যান করিলেন এৰং জাতিগঠনের আদর্শে 
অগ্থপ্রাণিত হুইয়া শ্বর্দেশে শিক্ষাবিস্তারকেই জীবনের পবিজ্র ব্রত হিসাবে 

বরণ করিয়া লইলেন। সে-যুগে এত বড় সরকারী চাকরির মোহ 



কৃষি গেজেট ১১ 

পরিত্যাগ করিয়া এই শিক্ষাব্রতী যে চারিত্রিক দৃঢ়তা, আদর্শনিষ্ঠ। এবং 
স্বাধীনতা প্রিয়তার পরিচয় দিয়াছিলেন, বাস্তবিকই তাহ! বিরল। 

বিদেশ হইতে গিরিশচন্ত্র কষিবিস্ায় অগাধ বৃযুৎ্পত্তি অর্জন করিয়া 

আসিয়াছিলেন। এই অজিত বিগ্যা যাহাতে দেশবাসীর কল্যাণসাধনের 

সহায়ক হয়, সে জন্ত তিনি বিশেষ তৎপর হইয়] উঠিলেন। এ দেশের 

কৃষির উন্নয়ন হইল তাহার ধ্যান জ্ঞান। দেশে প্রত]াবর্তনের বর্ধকাল- 

মধ্যেই গিরিশচন্দ্র জনসাধারণকে উন্নত প্রণালীর কৃষিবিগ্ভার 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করিবার অভিলাষে বাংলায় কৃষি গেজেট? 

নামে “কষি, শিল্প ও বাণিজ্যবিষয়ক” একথানি মাসিক পত্ত্রিকা ও 

ইংরেজীতে 49711011701 62৫6 “বঙ্গবাসী”-কার্যযালয় ভই্তে 

প্রকাশ করিৰার আয়োজন করিলেন। এখার্নে বলা প্রয়োজন, 

বঙ্গবাসী'র স্বত্বাধিকারী শ্বনামধন্ত যোগেন্দ্রচজ্ বস্তুর পিতামহ দামোদর 

গিরিশচক্দ্রের পিতামহ জগদ্বল্লতের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। গিরিশচন্তর 

বয়সে যোগেন্জ্রচন্দ্রের অগ্রজ | 

কবি গেজেটে'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১২৯২ সালের ঠৰশাখ 

মাসে (এপ্রিল ১৮৮৫ )। ইহা প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে বঙ্গবাসী 

াম প্রেসে মুদ্রিত হইয়া প্রকাঁশিত হইত। ইতিপূর্ব্বে 'ব্যৰসায়ী। 

(ইং ১৮৭৬), 'কিবিতন্ত্ ৫১৮৭৯), 'কষিপদ্ধতি” (১৮৮৩) প্রতৃতি 

সমগোত্রীয় পত্রিকার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল সভ্য, কিন্তু 'কলুষি গেজেট; 

ছিল একথানি উচ্চাঙ্গের পক্জিকা ; ইহার রচনাগুলি সাধারণ পাঠকের 

বোধগম্য সরল ভাষায় বিশেষজ্ঞগণ কর্তৃক লিখিত। প্রথম সংখ্যার 

“মুখ-বন্ধে* সম্পাদক পত্রিকা প্রচারের উদ্দেস্ত সম্বন্ধে যাহ! লিখিয়া ছিলেন, 

তাহাতে এক দিকে যেমন দেশের কৃষককুলের উপর তাহার অপরিসীম 

দরদের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্ত দিকে তেমনি আমাদের কৃষির 



১২ গিরিশচজ্ বসু 

উন্নয়নের জন্য তিনি কত গভীরভাবে চিন্তা করিতেন তাহাও বুঝিতে 

পাষা যায়। কৃষির উন্নয়নের সহিত এ দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উৎকর্ষের 

সম্পর্ক যে কি ঘনিষ্ঠ, তাহাঁও গিরিশচন্তদ্রের এই রচনাটিতে ব্যক্ত 

হইয়াছে । আজিকার দিনে স্বাধীন ভারতের ধাহার! দেশের প্ররুত 

কল্যাণ কামনা করেন, তাহারা ইহা হইতে কার্যকরী পদ্থার নির্দেশ 
পাইতে পারিবেন ভাবিয়া দীর্ঘ হইলেও রচনাটি আগাগোড়া উদ্ধৃত 
করিতেছি £ 

(১) ভারতীয় কৃষকদের অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা । 

সকলেই শ্বীকার করেন ভারতীয় কৃষকের গ্ায় কষ্ট-প্রাণ ও অধ্যবসায়ী 

জাতি জগতে আর নাই; সময়ে সময়ে তাহার! কাধে বেশ কৌশল ও 

নিপুণতাও দেখাইয়া থাকে । এক বেলা আধ পেটা খাইয়া, কৌগীন পরিধান 

করিয়া, তাহারা যত কম পয়সার থাটিতে পারে, পৃথিবীর আর কোন জাতীয় 

কষক তাহ] পাঞ্কে না । কিন্ধ বিধির কি বিড়ম্বনা], এত অধ্যবসায়, কষ্ট) 

শ্রম ও কৌশল সত্বেও তাহার! দুই বেল! পেট ভরিয়| ছুই মুঠা খাইতে পায় 

না, বৎসরের তিন শত পঁয়ষটি দিন তাহার! উদরাগ্নের জন্ত লালায়িত । কৃষক- 

কূল গুর্য্যো্য়ের পূর্ব হইতে ন্ুরধ্যান্তের পর পধ্যত্ত, বৈশাখের তীব্র রৌদ্রে 

পৌষের হাড়-ভাঙ্রা শীতে, শ্রাবণের অজ্রত্র বারিধারায় আপা মস্তক ভিজিতে 

ভিজিতে, স্ব শ্ব ভূমিখত্ের উপর সদ] ব্যাপৃত থাকিয়াও স্ত্রী পুজ্রের উদরান্ন 

যোগাড় করিতে অক্ষম; স্ত্রী পুক্র লইয়! চির অনাহারে জীবন যাত্রা নির্ববাহ 

করিতেছে । তিন চারিটি মান পয়সায় যাহারা এক বেল1 পেট ভরিয়। ভাত 

খাইতে পায়, তাহারা এত কষ্ট করিয়াও উদরের জন্ত লালায়িত, ইহা কি 

সামাস্ত হুঃখের কথা | টানাপাখার হাওয়া খাইয়া, বরফ দ্েওয়! জল পান 

করিয়াও তুমি হই ফাই করিতেছ, কিন্ত কখন কি ভাবিয়া দেখিয়াছ, যে, 

যাহারা তোমার বাবুগিকীর পয়সা যোগাইতেছে সেই কৃষককুল এই 
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বৈশাখের ছুই প্রহর রৌব্রে মাথার ঘাম পায়ে ফেলি! বৃক্ষণুন্ত মাঠে ভূমিকর্ষণ 

করিতেছে । যাহাদের শ্রমে তোমার এত বাবুগিরী তাহাঘের কণ্ঠের 

কারণ অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করা তোমার কি 

উচিত নয়? 

(২) কৃষকের কি কিছু শিখিবার নাই? 
কেহু কেহ বলেন, ভারতের কৃষি সম্পূর্ণত৷ প্রাপ্ত হইয়াছে । তাহাই 

যদি হইল তৰে কষককুল অন্নের জন্ত লালায়িত কেন? স্থানে স্থানে ক্কষির 

অবস্থা দেশের উপযুক্ত স্বীকার করিতে হুইবে, কিন্তু তাই বলিয়] ভারতীয় 

কৃষির উন্নতি অথব ভারতীয় কৃষকের শিখিবার কিছুই নাই, তাহ! স্বীকার 

করিতে আমর! প্রস্তুত নহি । কৃষির যঙ্দি অবস্থা এত উন্নত তবে কৃষিকার্ধ্যে 

ব্রতী কৃষকের এ দুর্দশ! কেন? 

(৩) পত্রিকার উদ্দেশ্য | 
ভারত ক্ৃষিপ্রধান দেশ, কৃষিই ভারতের জীবন; সেই ভারতের কৃষক 

যে কঠিন পরিশ্রম করিয়াও অর্ধাহারে বা অনাহারে চিরকাল যাপন 

করিতেছে, ইহ! বড় গভীর চিন্তার বিষয় । সেই গুরুতর বিষয় আলোচনা 

করিয়া কৃষকদের কষ্ট নিবারণ অন্ত এই পত্রিকার জন্ম। রাজা, প্রজা, 

জমীদার, অর্থাং ভূমির সহিত যাহার কোন সম্পর্ক আছে, সকলকে শ্বদেশের 

ও বিদেশের কৃষিপদ্ধতির মর্শ বুধাইয়! যাহাতে স্বদেশের কৃষিপন্ধতি উল্লত 

হয় তাহাই ইহার উদ্দেস্ঠ | 

(8) ইহাতে কি কি বিষয়ের আলোচনা হইবে। 
উপরিউক্ত উদ্দেন্ঠ সাধনের অন্ত, ভিন্ন ভিন্ন ভূমির দোষ গুণ ও উংপাদ্দিক! 

শক্তির বিচার; ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভূমি ও জল বায়ুতে কি কি 

ফসল নুচাকুরূপে হইয়! থাকে ও হইতে পারে ? ধান গোধুমাদি আহারের 
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প্রধান প্রধান সামগ্রী কি প্রকারে অল্প মূল্যে উংকৃষ্ঠরূপে উৎপন্ন ও বিক্রয় জন 
প্রত্তত কয়িতে হয়; কীটাদি ফসলের শত্রু ; ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে জল সেচনে 

ভূমি ও শন্তের কি উপকার $ লাঙ্গল আঙ্গি কৃষি-যস্ত্রের উন্নতি; গো মহিষের 
জন্ত দেশের ঘাষাদি রক্ষা ও আবশ্ক হইলে বিদেশ হইতে নূতন ঘাষাদি 
আনরন ; এবং সার প্রয়োগের মূলমন্ত্র ও ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন 
ভূমির উপযুক্ত সার,--এই সমস্ত বিষয় ইহাতে পুখ্াহুপুঙ্ঘরূপে আলোচিত 

হইবে । 

আরও এক কথা। আমাদের দেশের গরু-বাছুরের বড় ছুরবস্থা । 

তাহাদের না“আছে আহার, না আছে য্। আমাদের ক্কষকেরা বুঝে না, 
ষেগেো মহ্ষি কৃষির প্রধান অঙ্র; মন্তক যেমন শরীরের প্রধান অংশ, 

গে! মহিষ কৃষি সম্বন্ধে সেইরূপ । সেই জন্তই গরু-বা্ুরেকর্র বংশোন্নতি, 

লালন পালন, আহার, চিকিৎসা! ও মড়ক নিবারণের প্রতি বিশেষ মনোযোগ 

প্র্ত্ত হইবে । লোম ও মাংসের জন্ত মেষ ও ছাগল, এবং কৃষি-মিযুক্ত 

ঘোটকের বিষয়ও ইহাতে লিখিত হইবে । ইহা ব্যতীত কৃষি ও শিল্প- 

বিষয়ক অঙুসন্ধান-তালিকা, শশ্তের অবস্থা, বৃষ্টি ও মেঘের গতি ইত্যাদি 

কৃষি সংক্রান্ত নানা বিষয় এই পত্রিকায় স্থান পাইবে । 

(৫) কৃষির সহিত শিল্পের সম্পর্ক । 

কেবল কৃষির উন্নতিতে আমর! ক্ষান্ত থাকিব না। যাহাতে শিল্পের 

প্রতি আমাদের দেশের লোকের মনোযোগ হয়, কারখান। সংখ্য। বৃদ্ধি হয় 

তাহার জন্ত বিশেষ চেষ্ঠী কর যাইবে । আমাদের দেশে অনেক দ্রব্য প্রত্তত 

হয় যাহার কিকিং উন্নতিসাধন করিলে, দেশে বিদেশে তাহার কাট্তি বৃদ্ধি 

হইতে পারে। বিদেশ হইতে আমরা অনেক জিনিষ আনিয়া থাকি, 

যাহা সামান্ত আয়াসে আমাদের দেশে প্রস্তত হইতে পারে । চিনি প্রত্তত 

ও পরিষ্কার, চামড়ার পাটকরা, তুলা ও পাটের কাপড় প্রত্তত, মাটির 
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বাসন চিনের বাসন ও কাচের বাসন, দ্বিয়াসালাই ও সাবান প্রস্তত,-_ 

ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প বিষয় ইহাতে আলোচিত হুইবে। কৃষির সহিত 

শিল্পের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং উভয়ের উন্নতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি । 

(৬) কৃষির সহিত বাণিজ্যের সম্পর্ক। 

কষি, শন্তাদদি উৎপন্ন করে; শিল্প হস্তক্ষেপ করিয়া কষিজাত ভ্রব্যকে 

মনুয়ের ব্যবহাযরোপযোগী করে; বাণিজ্য তখন অগ্রসর হইয়া কষি ও 

শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর দেশ বিদেশ বিস্তার ও আমদানি রপ্তানি দ্বারা শিল্প 

ও কৃষি উভয়ের সাহায্য করে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের এইরূপ নিকট 

সম্পর্ক | 

(৭) শিল্প ও বাণিজ্যের দ্বার দেশের কি উন্নতি সাধন সম্ভব ? 
আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী, ভূমির উৎপশ্নই তাহাদের 

জীবন। কাজে কাজেই যে যাহা করুন সকল ভারই ভূমির উপর। 

যাথাদের কৃষি একমাজ সম্বল, তাহার! শিল্প ও বাণিজ্যে লিপ্ত হইলে ভূমির 

ডার কমিবে। এক জমি লইয়া মারামারি না করিয়া, কারখান। প্রভৃতি 

কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে শিখিলে, আনেক লোক, যাহারা এক্ষণে অন্নের জন্ত 

লালারয়িত, তাহাদের গৃহে অন্ন হইবে । কৃষি চতুক্ষোণ করিতে হুইলে শিল্প 

বৃদ্ধি নিতান্ত আবশ্তক। দেই জন্ত কেবল কৃষি নহে, শিল্প এবং বাণিজ্যের 

আলোচনাও ইহার উদ্দে্ঠ রহিল । 

(৮) কৃষি পত্রিকার অভাব । 
আপাতত সমগ্র ভারত মধ্যে এমন একথানিও পঞ্জিকা! নাই যাহাতে এই 

সকল বিষয় সহজ ভাষায় ও সম্পূর্পে আলোচিত হ্য়। এ প্রকার 

একখানি পত্রিকার যে মিতাস্ত আবন্তক তাহা! কে অস্বীকার করিবে ? বিশেষ 

যখন কৃষি ও অন্যান্ত বিষয়, যাহাতে দেশের ধন বৃদ্ধি হয়, তাহার দিকে 
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লোকসাধারণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। “কৃষি গেজেটঃ সেই অভাব পুরণ 

করিবে,_সেই অভাব পুরণ করিবার জন্ঠই ইহার জন্ম। 

(৯) পত্রিকার লেখক । 

কৃষি বাণিজ্য ও শিল্প বিষয়ে পারদশাঁ লোক ইহার লেখকবূপে নিযুস্ত 

হইয়াছেন । লেখকবৃন্দের মধ্যে অনেকেই স্বদেশ ও বিদেশের কৃষি বিষয়ে 

বিশেষ অভিজ্ঞ । বিলাতের কৃষি-কলেজ শিক্ষিত মহোদয়বৃন্দের যত্বেই 

ইহার ।উৎপতি, তাহাদের দ্বারাই ইহা সম্পাদিত হইবে । ভারতীয় 

গবর্ণমেন্টের অধীনস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের কৃষি-ডিরেক্টুর, কৃষি-সমাজের 

সভাপতি ও সম্পাদক, ক্ৃষি ও শিল্প-কলেজের প্রধান প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি 

অভিজ্ঞ ও পারদরশী লৌক আমাদের সহিত যোগপ্দান ও যাহাতে দ্রেশের এই 

বিশেষ অভাব পূর্ণ হয় তাহার চেষ্টা করিবেন, আশা করা যায়। আমাদের 

অভিপ্রায়ের সহিত যাহাদ্দের সহানুভূতি আছে তাহাদের সাহায্য সাদরে 

গৃহীত হইবে । 

(১) সকল অবস্থা ও সকল শ্রেণীর লোকের দ্বারে যাহাতে 

কৃষি গেজেট উপস্থিত হয় তাহার চেষ্টা । 

সকলের দ্বারে কৃষি-গেজেট উপস্থিত হইতে পারিবে বলিয়! বাঙ্গাল! 

ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ইহ1 সম্পাদিত হইল । বাঙ্গালা কৃষি গেজেটের 

বাৎসরিক মুল্য মায় ডাক মাশুল নগদ ৩. টাক] ও ইংরাজী গেজেটের মূল্য 
নগদ ৪ টাক] 

আমরা “কৃষি গেজেটে*র প্রথম ছুই বর্ষের সংখ্যাগুলি দেখিয়াছি। 
প্রথম বর্ষের ১ম সংখ্যায় শিরিশচন্দ্রের লিখিত “ভারতীয় গমের উপর 

বিলাতের ভাবী নির্ভর” ও “ভারতবর্ষে গরুর মড়ক” এবং হয় সংখ্যায় 
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“মাছের চাষ"--এই তিনটি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে ! কৃষিতত্ববিৎ সৈয়দ 
সথাবৎ হোসেন, অধ্থিকাঁচরণ সেন, ভূপালচক্তর বস্তু ( অববিন্দের শ্বপুর ), 

অতৃলচ্ রায়, শ্রীশচজ্জ দত্ত, জ্েলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির রটনাও 

পত্রিকার পুষ্ঠ। অলক্কৃত করিয়াছিল । গিরিশচন্ত্র কত সহজ সরল ভাবে 

বক্তব্য বিষয় বুঝাইতে পারিতেন এবং তাহার প্রবন্ধ কিরূপ কাজেব 

কথায় পূর্ণ থাকিত, “কৃষি গেজেটে” প্রকাশিত প্মাছেব চাঁষ” তাহার 

প্রমাণ। বাংলায় আজ মতন্তের ছুভিক্ষ দেখা দিয়াছে । মাছের চাষ 
বাডাইবার জন্ত যে-সকল পরিকল্পন। হইয়াছে সেগুলি বিশেষ সাফল্য- 
মণ্ডিত হইবার লক্ষণ দেখ। যাইতেছে না, এষতাবস্থায় একজন দিকপাল 
বৈজ্ঞানিক বহু পূর্বেই এই সমস্তার সমাধানকল্ে যে-সকল কার্যকরী 
উপায়েব কথ। বলিয়াছিলেন সেগুলি দেশের কল্যাণকামী ব্যক্তি 

মাত্রেরই প্রণিধানযোগ্য । বিশেষ সময়োপযোগী বিবেচনায় আমবা 
“মাছেব চাষ” প্রবন্ধটি নিয়ে উদ্ধৃত কবিলাম 2- 

“মাছের চাষ ।--কথাটি শুনিতে কিছু নুতন । কিন্তু নূতন 

বলিলে আর চলে কৈ? জিনিষঠি এখন বড় দরকারী হ্ইয়া 

পড়িয়াছে। আজক্ক কাল সর্বত্রই শুনা যায় যে, আগেকার মত মাছ 

পাওয়া যায় না পূর্বে যে পরিমাণে মাছ পাঁওয়! যাইত, দিন দিন 

সে পরিমাণের হাস হইয়া আসিতেছে । এ কথা ঠিক করা সহজ 

নছে, তবে আমি যে জেলার বিষয় জানি, সেথানে এইবূপই বটে। 

আমার মনে হয় কিছুকাল পুর্বে, বর্ধার পর, আমাদের নদ, নদী, 

থাল, বিল, ভোবা', পুকুর সব মাছে ভরিয়া যাইত । এখনও সেই সৰ 

রহিয়াছে, কিন্ত তেমন মাছে-ভরা অবস্থা আর দেখিতে পাই না। 

মাছ এত কমিল কেন, আর তাহাতে ভারতবাসীর ক্ষতিই বা 

কিঃ তাহা! দেখা যাউক । 
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ভারতে যত লোক মাছ খায়, ইংলগ্ডে বা ইউরোপের কুআজাপি 

তত নহে । মাছ, ভারতবাসীর সখের জিনিষ নহে, উহ! তাহাদের 

দৈনিক আহারীয় সামগ্রী । মুসলমান সম্প্রদায়কে বাদ দিলে, 

মাংসাহারী লোকের সংখ্যা ভারতে নিতান্তই কম। জন্ধজাত 

আহারীয় সামগ্রীর মধ্যে, ছুপ্ধ ও মাছই ভারতের সর্ববন্ প্রচলিত । 

সুতরাং মাছের হাস বৃদ্ধিতে ভারতবাসীদিগের বিলক্ষণ ক্ষতি বৃদ্ধি, 

ইহা সহজেই বুঝা যায় । যাহাতে মাছের উৎকর্ষ সাধন হুয়, সে সব 

কথ ভারতবাসীর পক্ষে গুরুতর কথা সঙ্গেহ নাই। 

কিসে মাছ কমিয়া যাইতেছে, এখন তাহাই দেখা যাউক। 

প্রীণধারণ ও পুট্িসাধন করিতে হইলে, সকল জীবেরই উপযুক্ত 

আহারের প্রয়োজন । আমরা যেমন বায়ু-সাগরে বিচরণ করি, কিন্ত 

বায়ু সেবন করিয়! জীবনধারণ করিতে সক্ষম নহি) তেমনই জলচারী 

মাছগুলিও জল খাইয়া বাঁচিতে পারে না,_তাহাদেরও উপযুক্ত 

আহারের প্রয়োজন ॥ তাহাদের উপযুক্ত আহার কি? ইহা নির্ধারণ 

করিতে হইলে, অগ্রে দেখা আবশ্ঠক যে, তাহাদের শরীর কি কি 

উপকরণে গঠিত % আহার নির্ধারণের প্রণালীই এইরূপ । 

এদেশের মাছ এ পধ্যন্ত রীতিমত রাসায়নিক পরীক্ষা করিয়া 

দেখ হয় নাই। হইলে থুব ভাল হইত সন্দেহ কি? তদ্রভাবে 

বিলাতের মাছের পরীক্ষার ফল ধরিয়! লওয়া যাউক | অবস্ত উপকরণ 

সম্বন্ধে বেণী তফাৎ হইবে ন1। তাহা এই ;--সাঁড়ে বার মণ 

মাছে ২০ ভাগ নাইটারজান, ৮॥০ ভাগ প্রস্ষুরসমিলিত অস্প, ও 

৪।০ ভাগক্ষার। তৈলজ পদার্থ প্রায় শতকরা ১৯ ভাগ । জুতরাং 

মাছের আহার এপ উপকরণেরই হওয়া চাই। মাছের আহারের 

পরিমাণ সম্বন্ধে একচি কথা আছে। স্থলচর জীব জদ্ধ অপেক্ষা 

মাছের ক্ষুবিধা এই যে, অপেক্ষাকৃত অল্লাহারেই ইহাদের চলে । 



কষি গেজেট ১৯ 

কারণ, অন্তান্ত জন্তদ্িগের অনেক আহার কেবল মাত্র শরীরের তাপ 

রক্ষা করিতেই খরচ হয়, তা ছাড়া দেহের পুষ্টিসাধন, ক্ষতিপূরণ, এ 

সকলের অন্ত ত আহার চাইই। দেহ রক্ষা, ও বৃদ্ধি করিতে গরুর 

যত আহারের প্রয়োজন, শরীরের তাপ রক্ষা করিতে তাহার ছয় 

গুণ আহারের দরকার । মাছের এ বাড়তি প্রয়োজনটী নাই। 

তাহাদের যাহা কিছু আহারের প্রয়োজন, তাহা পুটির অভ । 

সুতরাং থুব কম আহারেই মাছের বেশ চলে। এঠী খুব দুবিধা, 

সন্দেহ নাই। তথাচ মাছের আহারের প্রয়োজন । আর সেআহাক়্ 

উপরোক্ঞরূপ উপকরণের হওয়া চাই। স্বভাবত জল বা জলের 

নীচের মাটি হইতেই, মাছ তাহাদের আহার সংগ্রহ করে। সুতরাং 

নদীগর্ভ, বালিময় কিন্বা প্রস্তরমর হইলে তাহার জলে, ও তাহার 

তলার জমিতে মাছের আহারের উপকরণের অভাব পড়ে ; সেখানে 

মাছ ভাল হয় না_-বেলীও হয় না, বড়ও হয় না। অন্নকষ্ঠে মানুষের 

যে দশা, সেখানে মাছেরও সেই দশা । আবার যেখানকার নদ 

নদী, গাছপালা ও চষ1 জমি প্লাবিত করিয়া আসে, সেখানে মাছের 

বড় বাড়। ক্ষটুলগ্ের পর্বতময় প্রদেশের নদ নদী এক প্রকার 

মাছশুন্ত বলিলেও হয়। সেখানে মাছের আহারের সংস্থান নাই, 

মাছ থ।কিবে কেমন করিয়!? উহাদের মধ্যেই আবার যে যে নদ 

নদী আবাদী জমি বা সার দেওয়া জমি ধুইয়া আসে, তাহাতে 

অপেক্ষাকৃত বেদী মাছ। নদীনালার জলে ও তলায় কি পরিমাণে 

উপরিউজ্ তিনটি সার পদার্থ আছে জ্বানিলে, তাহা মংগ্ের উপযোগী 

কিনা বলা ষায়। বিলাতের একজন বিচক্ষণ কষি-পঞ্িত এই সকল 

কথ! বলিয়াছেন । 

ইহ! হইতে বেশ বুঝা যায় যে, যেমন অন্ভান্ত দ্রব্যের চাষ হয়, 

মাছেরও সেইরূপ চাষ সম্ভব। অর্থাং মাছ বাড়াইতে হইলে ও 



গিরিশচন্ত্র বত 

'তাহার খ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইলে, তছুপযোগ্নী জিনিষ-__সার-_ 

দেওয়] চাই। এখন, সহজেই বুঝ! যাইবে যে, কেন এদেশে মাছ 

কম পড়িয়াছে। অনেকেই বুঝেন যে, গাছ কাটিয়া ও বন পরিক্ষার 

করিরা ফেলায়, বৃষ্টির অনেক অভাব হইয়া পড়ে। এই বৃষ্টির 

অভাবে, মাছের যে কেবলমাত্র নিবাস-কষ্ট হয় তাহ নহে, তাহাদের 

আহারেরও বিলক্ষণ অভাব হইয়া পড়ে । যে জেলার কথা আমি 

বলিতেছি, সেখানে দ্বামোদর নদী প্রবাছিত। ইহার উৎপত্তিস্থল, 

রামগড় পাহাড় । এখান হইতে বাহির হুইয়! প্রস্তরময় ভূমি বহিয়া 

দামোদর চলিক়াছে। এমত স্থলে, এ নদীতে মংস্তের আশা! অবষ্ঠই 

অল্প। তাহার উপরে আবার তাহার উৎপত্তিস্থলের গাছপালা 

বনৰাদাড় কাটিয়! ফেল। হইয়াছে । দামোদরে মাছ থাকিবে কেমন 

করিয়া? গাছপালাতেই ক্ষার ও প্রস্ষুরর। আর, এই ছুইটীই 

মাছের প্রধান আহার। গাছপাল। হইতে--গজিত পত্র, পচা 

ডালপাঁল। হইতে-_নাইটারজানেরও সংস্থান । তাহার উপর যেখানে 

গাঁছপাল1, সেইখানেই অল্প বিস্তর জত্ত বাস করে, তাহাদের ম্বতদেহ 

হইতেও বেশ নাইটারজান পাওয় যায়। এই গাছপালাগুলিই যদি 

কাটিয়া ফেল যায়, তবে আর নদীতে মাছ থাকিবে কেমন করিয়া ? 

ফলেও ঘটিয়াছে তাই। তবুও য্দ এই সকল পরিফার জমি আবাদ 

কর! হয়, তাহা হইলেও কতকটা মাছের পক্ষে ভাল । আবাদে-জমি 

হুইতে ক্ষার ও প্রস্ষুরসমিলিত অন্ন সহজে বাছির হইয়া আইসে। 

পুকুরের বিষয় ভাবিয়া! দেখিলেই এ সকল কথা হদয়ঙ্গম হইবে । 

ষে পুকুরে লোকে স্নান করে, কাঁপড় কাচে, বাসন ধোয়, সেই 

পুকুরেই মাছ বাড়ে, সেই পুকুরেই মাছ সুমি হয়। এ সকল 

প্রকারে মাছের আহার যোগান হয়, তাই সেখানে মাছের এত পুষ্ি। 

আমার মনে হয়, একটি মিউনিসিপাল-পুকুর অতি পরিফার রাখিবার 
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জন্ত তাহাতে লোকের সান করা, কাপড় কাচা, বাসন ধোয়। সৰ 

বন্ধ করা হয়। সেপুকুরে মাছ বড় কম। অন্তত্রও এপ ঘটিয়াছে 

শুনিয়াছি। 

এখন কথা এই যে, কলিকাতা, বোম্বাই, লগ্ুন প্রভৃতি বড় বন্ড 

শগরের মলমৃত্র যে নদীতে গিয়া! পড়িতেছে, তাহাতে কি এই সকল 

সার বন্তই ন্ট হইতেছে? নদীতে পাঁড়লে কি তাহা! হইতে কোন 

উপকার হয় না? উপকার যে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

অবস্তঠ স্বীকার করি যে, জমিতে এই সকল সার দিতে পারিলে 

জমির গুণ বাড়ে, ফসলের শ্রীবৃদ্ধি হয়; আর যাহাতে সেরূপ 

বন্দোবস্ত হয়, তাহাই করা উচিত। কিন্ত এখন যেমন হইতেছে, 

জলে ফেলিয়! দিয়! যে সারগুলি একেবারে নষ্ট হইতেছে এমত নহে । 

জলে মিশ্রিত হুইয়1! উহ! মতন্তদিগের আহার যোগায় । এই জন্ত 

ভাগীরথীর মোহানা যে, মাছে পরিপূর্ণ তাহা! অনায়াসে অনুমান 

করিয়া! লওয়া যাইতে পারে । সাগরের তলভূুমি ও তাহাতে যে 

মলমৃদ্রীদি পতিত হয়, এই দুইটির অবস্থা জানিলেই সেই সাগরের 

মংস্ধারণী শক্তি বুঝিতে পারা যায়। এই ছুইটি বিষয় ভাবিয়া 

দেখিলে, বঙ্রোপসাগরের উত্তরভাগ যে, মাছে পরিপূর্ণ তাহাতে আর 

সন্দেহ নাই। 

মাছ কমিয়! যাইবার আর একগি কারণ আছে। লোকসংখ্যা 

বৃদ্ধির সঙ্ষে সঙ্গে মাছেরও উপর বেশী টান পড়িয়াছে। শ্ুতরাং 

রীতিমত বিবেচনা! করিয়া! মাছ ধর হয় না । যথন্ তখন্, অপর্ধ্যাপ্ত 

পরিমাণে মাছ ধরা হয়। ভিম পাড়ার সময়েও অনেক মাছ এইরূপে 

মারা পড়ে। লোকের বিশ্বাস যে যত দিন অল আছে ততদিন আর 

ভয় কি, মাছ থাকিবেই। ক্ুতরাং মাছ ধরিবার আর সময়-জ্ঞান 

থাকে না, ডিম পাড়িবায় সময়েও মংস্তকুল রেহাই পায় না। 



২ গিরিশচজ্ বন্থ 

ভিমণুদ্ব একট মাছ ধরিলে, একটি মাছ মরিল না, একগী বংশের 

শান করা হইল । ক্রমাগত এমন করিয়া কত দিন চলে? অনেক 

দেশে এরূপ কুপ্রথা নিবারণ জন্য আইন আছে । আমি অবশ্ঠ এমত 

বলিতেছি না যে, এদেশেও সেইরূপ আইন হউক ; এদেশে সেরূপ 

আইনের দরকারও দেখি না। ফলো, এই বল] আমার উদ্দেহা যে, 

মংন্তেরও চাষ চলে এবং আবগ্ঠক |” 

বঙ্গবাপী কলেজ 

কৃষির উন্নতি করিতে হইলে দেশের ছাত্র-সমাজের একাংশকে 
এ দেশেই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিবিষ্ঠা শিক্ষা দেওয়ার আবশ্বকতা 
সম্বন্ধে গিরিশচজ্জর অবহিত হইয়া উঠিলেন। কেবলমাব্র “কৃষি গেজেট? 
প্রকাশ করিয়াই যে তাহার উদ্দেশ্য সম্যক সফল হইবে না ইহা উপলব্ধি 

করিয়া তিনি “সিসেষ্টারে'র আদর্শে একটি স্ষুল প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর 

হইলেন) “কৃষি গেজেটে” (চৈজ্ম ১২৯২) সম্পাদকীয় স্তস্তে এই 

বিবৃতিটি প্রকাশিত হইল :-_ 
“আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, কষি-শিক্ষাঁব 

জন্গ কলিকাতায় একটি স্কুল খোল! হইতেছে । ১১৬ নং বন্বাঁজার 

স্বীটে ১লা! মে হইতে 'বঙগবাসী স্কুল” নামে একটি স্কুল খোলা হইবে, 
কষি-শিক্ষার জন্ত তাহাতে একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে । আরও 

আঁনলের বিষয় যে, ৰিলাতপ্রত্যাগত কৃষি-পারদর্শী সাইরেণসেষ্টার 

কষি-কালেজ উত্তীর্ণ কোন কোন ব্যক্তি কৃষি-শিক্ষা বিভাগে 

অধ্যাপনা কাধ্য করিবেন। যাহাতে কষি-শিক্ষার্থে ভারতবাসীকে 

বিলাত যাইতে না হয়, বঙ্গবাসী স্কুলের কৃষি-বিভাগের তাহা এক 
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প্রধান উদ্দেশ্ত। কৃষি-বিভাগে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা! দেওয়। 
হইবে, যথা,--( ১) কৃষি, (২) কৃবি-রসায়ন, (৩) পল্লিগত অবস্থা, 
(৪) উত্তিদতত্ব, (€ ) ভূতত্ব, (৬) জরিপ ও ড্রয়িং, (৭) বিলাতী 
মহাজনী হিসাব (730০৮ 1:980108 ), (৮) পল্লিগত স্বাস্থ্য এবং 

(৯) পণ্ডচিকিৎসা। আমরা স্বাধীন উদ্যমের পক্ষপাতী, 
গবর্ণমেণ্টের বিনা সাহায্যে স্বাধীন চেষ্টায় কলিকাতায় কৃষি-শিক্ষাব 

জন্ত একটি স্কুল হইতেছে দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইলাম; 
আশ! করি, দেশের লোক ইহার উপকারিতা বুঝিয়া ইহার 
উন্নতিসাধনে চেষ্টা করিবেন। পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই 
কষি-শিক্ষা বিস্তারের জন্ত কষি-স্কুল ও কৃষি-কালেজ আছে। কিন্তু 

রুষিপ্রাণ এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষে কষি-শিক্ষার কোন উপার নাই। 
“বঙগবাসী' স্কুলের কষি-বিভাগ আজি তাহার অস্কুর বপন করিল ।” 
১৮৮৬, ১৩ই মে তারিখের 'অমৃতবাজার পত্রিকা+য় বঙ্গবাসী স্কুলের 

একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়। ইহাতে ক্ষুলটির পরিকল্পনার হুম্প্ 

পরিচয় আছে। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ £-_ 
নার 13413473431 307001,, 

116 17301090227 1১821, 09210766, 

[19 13800812581 301)001 আ1]] 00109186 ০01 ৮০ 0196110% 

107:8/001)99 12. (1) 61080910978] 1078001) 10101) ছ1]] 698,010, 

৮০ 109210 71610) 00 60 0179 এ706781009 ৪6900610) 800 

(9) 079 4১৪1০991607] 13750010) ড5101010 19 11069109899. 60 

9010101৮10০ আঠ0৮ 01 40110016091] 17000281010 10 10019. 

[7119 11810951106 13082001618 9017001 1189 01)006176 16 

9300901910৮ 60 90708616069 & 7 982৪1 009789 01 86005 107 

805 09 598৪১ 00289 0808, 10 10096 ৪801)009]8 17 7391088), 

10৮) 10 60916000102) 07001006109 ৮8108019 &11009 ০1 

৪৮৮৫9106918 88690. 102 82 01 0068 09001901010, 
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011)919 আ1]] 109 6চ০0 69209898010) 3982, (1) 609 

100998181) গাভাগা। (50109 60০ ব09201087) ৪07 (9) 629 

73898061190 (10999101991 6০ 8185), 41697. 93907109010108 

8৪6 008 9170 ০01 9961) 11900) 1119928,1 9301)01979171109 800. 

[701298 88 আ9]] 89 19991017089 11] 109 ৪8090 6০ 

098915106 860091165 11) 9801) 01889, 10109 90100181:1)11)9 

ঘ1]] 108 0109 01 7৪, 6 89901098009 6109 71999101105 800 

[11285, 8190 0109 980 007 8801 01889, 4৮ 609 60 

01 6179 5981, 9: 278/00. 9106019,] 01129 01 7৯৪, 60 স্ম1]1] 109 

৪78:080 60 6108 00086 91009989101] 960061068 ০0 619 

9০11001, 73991099১ 1007 1120010019,61017 0115298 01 13, 100, 

[২৪৭ 860, 8৪, 80 200 75, 20 2991060615915 11] 198 

৪, 87090. 60 9190 1001" 108,980. 96009126901 0179 13900908,81 

901)001 96 6109 17077678009 130581001708/61010 9801) ড992) 

[0:051999. 6095 70889 16 110 6109 1780 1015181010০ 

£8 6109 698,010176 01 1/081181) 19 09081] ৪1৮ 09190- 

ঠ159 10 10096 50110019 01138108919 6109 9,08,6106 13087 

০0 6108 13870690991 9017001 159 59] 1801) 60 009৮9 

8900790. 6109 98:510989 01 86৮87] 69101018109) চঘ1)0, 109510955 

7091065 81961060191760 £19008699 ০01 0109 08100068 

[01015918165 10959 8190 1780 0109 90৮81068259 ০0 90009/61010 

11 7010019/00, /1000706 017989 878 138)9059 (91718 01097007% 

13089, 2, 4.) 1, 2, &০ 0১8 ঘা 0, 8.১ 9%0.* 1809 17018998901" 01 

6109 006%001 0011929, 71317010891 0109/007% 73089, 73, 4.5, 

21, 4.0, 969. 13501009910 0179178582658 0.4. 81-চ১১4০৬ 

199 71019880201 ঠ105 91096101007 10102178921176 00119£9, 

4৯০ 10০ 805১ 00১80, 960, 900. £00019 8610 07080697099, 

21.73,0,০, 960১ 10068 901001108 1698 আ11] 109 15. 4 709? 

008109900 103, 6108 01008: 61099 0198865, 900 ৮৪, 4 10 

179 10797 6107:99 10006 17 9109019,] 08899 61099 0295 19 
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1900093 60 0116 10911 7 89007193101 1998 0৪ ৪8709 8৪ 

10001261015 1999, 11109 90100011116 199 102 ৮0০ 86110010078] 

0199599 18 15, &/, 

25 860091068 ছ1]] 7909159 17999101])9 11) 6119 10106790709 

01899 107:05%1990. 61085 0:০৪ 6০ 6108 ৪8৪,1918,06100 01 609 

99০0:9695 6096 609 09997590108 8100 68109 61091 

8,017013910)0 109107:8 0106 186 01 0109, 

শ97)0147 ঘ০নাছ। 11009 138082970595 90100] 19 100 

01090 101 80001581020 1006 0198895 ছ1]] 10951100000 6179 196 

0 9108, 707 10761097 09801001875 989 [02:051)80608 ০01 

8001015 8 6129 03908810891 0000৪১ 84-1, 108106019) 9699৮, 

09,100668,. 

ক্কুলটর নামকরণ করেন--“বঙ্গবাসী”র কর্ণধার ও গিরিশচজ্ের 

জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র যোগেন্দ্রন্জ্র বন্ু। ইহার উন্নতির অন্ত গিরিশচজ্ 

সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু সরকারী-সাহায্যবিহীন এরূপ 

একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করা কথার কথা নয়, 

এজন্য তাহাকে কত না বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হুয়াছে। 
শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গবাসী স্কুলের কৃষি-বিভাগটিকে বাচাইয়া রাখা সম্ভব হয় 
নাই। ১৮৮৭ সনে ব্লবাসী কলেজের সৃষ্টি হয়। ৰউবাজার 

স্রটের যে ভাড়া-বাড়ীতে বঙ্গবাসী স্কুল খোলা হয়, প্রথমে সেই 
বাড়ীতেই কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাকে কলেজ স্কট লেনে 
তাহার নিজঙ্গ ভবনে উঠিয়া আসে এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসাবে 
একই ভবনে দ্বুলটিরও কাধ্য পরিচালনা হইতে থাকে অবশেষে 

্ুলটকে কলেজ হইতে পৃথক আবাসে স্থানাস্তরিত করিবার প্রয়োজন 

অগ্গুভূত হইল এৰং সেন্ট জেম্স স্কোয়ারে প্রশস্ত ভূমিখণ্ডের উপরে 
১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্ষের ১২ই মার্চ কলেজের রেক্টর গিরিশচন্দ্র কর্তৃক ছ্কুলের 
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একটি নৃতন গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৯৩৯ গ্রীষ্টাবে স্কুলটি 
এই নবনিন্মিত ভবনে স্থানাস্তরিত করা হয়। 

বঙ্গবাসী কলেজ বর্তমানে একটি বিরাট শিক্ষাকেন্জের মধ্যাদা লাভ 

করিয়াছে। গিরিশচন্ত্র আমরণ এই প্রতিষ্ঠানের সহিত ওতপ্রোত 

ছিলেন; তিনি ১৮৮৭ হইতে ১৯৩৪ সন পর্য্যন্ত ইহার অধ্যক্ষ এবং 
১৯৩৪ হইতে ১৯৩৯ সন পর্যস্ত রেক্টর ছিলেন। ছাত্রবর্গ তাহাকে 

সত্য সত্যই গুরুর ন্যায় ভক্তি করিত ; তিনিও তাহাদিগকে পুত্রাধিক 

দেহ করিভেন। বঙ্গতঙ্গ-আন্দোলনের সময় যে-সকল ছাত্রকে অন্থান্ত 

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থান দিতে ভরলা পায় নাই, শ্বদেশপ্রাণ গিরিশচন্জ 
তাহাদিগের জন্ট স্বীয় কলেজের দ্বার উনুক্ত করিয়! দিয়াছিলেন । 

গম্থাবলা 

সমগ্র জীবন বিপুল কর্ণব্যস্ততার মধ্যে থাকিয়াও গিরিশচন্ত্র অবসর 
সময়ে মাতৃভাষায় লেখনী চালনা করিয়া গিয়াছেন। প্প্রাণী ও উদ্ভিদ 
বিজ্ঞানের খত্বিক” গিরিশচন্র্রের ভূতন্্ ও উদ্ভিদ্তত্ববিষয়ক গ্রন্থ ছ্বারা 
বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে। “বিলাতের পত্রে তাহার 
সাহিত্যিক গুণপনারও পরিচয় পাওয়া যাঁয়। 

গিরিশচন্তজ্রের গ্রন্থগ্ুলির একটি কালাঙ্ছক্রমিক তালিকা দিতেছি) 
তালিকায় বন্ধনী-মধ্যে যে ইংরেজী প্রকাশকাল দেওয়। হইয়াছে তাহা 
গবর্মেণ্টের বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুঞ্জিত-পুস্তকার্দির বিবরণ হইতে 
গৃহীত। পুস্তকে প্রকাশকাল নির্দেশের অভাব প্রশ্ন-চিহ্ন বারা সচিত 

হইয়াছে--- 
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১। ভূত্তত্ব্ ১ম ভাগ, মূল সুত্র। ? (২৯ ডিসেম্বর ১৮৮১)। 
পূ. ৭৪। 

“কটক কলেজের বিজ্ঞান শান্ত্রের অধ্যাপক গ্রীগিরিশ চক্র বু এম, এ, 

কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত ।” 

“প্রাচীনকালে ভূতত্বের বিজ্ঞান ছিল || এই নব বিজ্ঞানের বয়ঃক্রম 

৫০।৬০ বৎসর মাত্র। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালাতাষায় ভূতত্ব বিচ্ভার রীতিমত 
কোন পুস্তকই নাই। এই গ্রন্থে ভূতত্বের গুল গুল কথা সংক্ষেপে লিখিত 

হুইল ; বাঙ্গালী পাঠকের যদি পড়িতে প্রবৃত্তি জন্মে, তাহ! হইলে শ্রম সার্থক 

বিবেচনা করিব। কলিকাত। ৭ই পৌষ ১২৮৮ সাল ।”-_ভূমিক]। 

২। বিলাতের পত্র। ? (২৪ নবেম্বর ১৮৮৩)। পৃ. ১৯১। 
“ইংলগ প্রবাসী শ্রীগিরিশচন্ত্র বন্থু এম, এ, প্রণীত ।-.'মূল্য সন ১২৮৩ 

সালের [ ১৮৮৩? ] ছুর্গোৎসবের পুর্বে ॥০ আন1। পরে ১২ টাকা ।” 

ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১২৯১ সালে ( ২৭-৩-১৮৮৫ ), 

পৃষ্ঠ1-সংখ্যা ৮৩ । 

৩। ইউরোপ জমণ। ১২৯১ সাল (২ মে ১৮৮৫)। পৃ. ২২১। 

৪। ইংরেজ চরিত বা জন্বুল ঃ 

১ম ভাগ: ১২৯২ সাল (১০-১২-১৮৮৫ )। পৃ. ১২০। 

ত্য ভাগ $ ১২৯৩ সাল (ইং ১৮৮৬) । পৃ, ২৭০। 

“করাসী-গ্রস্থকার মাক্মওরেল রচিত “00217 7011 6 ৪00 1119” নামক 

ফরাসী গ্রস্থ অবলম্বন করিয়া “ইংরেজ চরিত অথবা জন্বুল” বঙ্গভাষায় 

সন্কলিত হইল। ইংরেজ চরিতের গু মর্দ এ গ্রন্থে বণিত হুইয়াছে।” 

--ডুমিক1। 



২৮ গিরিশচন্ত্র বঙ্গ 

৫€। উত্ভিদ-ভভান £ 

১ম পর্ব £ ১৩৩০ সাল (ইং ১৯২৩)। পৃ. ১৭১+৭১। 

২য় পর্ব £ ১৩৩২ সাল (ইং ১৯২৫)। পৃ. ১৪২। ও 

“১৮৭৪ সালে উত়িঘ-বিজ্ঞামনের সহিত আমার প্রথম পরিচয় । তখন 

আমি হুগলি কলেজের তৃতীয় বাধিক শ্রেণীর ছান্ত্র ও বিশেষজ্ঞ সার জর্জ ওয়াট 

(তখন “সার* হয়েন নাই ) আমার শিক্ষা-গুরু ।...উদ্ভিদ-জ্ঞান+ চারি পর্বে 

বিভজ্ঞ | প্রথম পর্ব প্রকাশিত হইল । দ্বিতীয় পর্ধব ছাপ! হইয়াছে, শীদ্র 

প্রকাশিত হইবে । তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল, কিন্ত 

কবে হইবে--অথবা হইবে কি না, তাহা! বলিতে পারি ন। | প্রথম পর্বে 

উত্ভিদদের স্ুলদেহরচনা ও দ্বিতীয় পর্ধবে শ্রেণী-বিভাগ আলোচিত হুইল ।. 

দুক্রচনা, কাধ্যরচন] ও পুষ্পহীন উদ্ভিদের আধ্যায়িক] তৃতীয় ও চতুর্থ পর্বে 

সপ্নিবিষ্ট হইবে ।*-*১ল!| ডিসেম্বর, ১৯২৩ সাল ।-__যুখবন্ধ। 

পাঠ্য পুস্তক £ গিরিশচন্ত্র সরল ও প্রাঞ্জল ভাষা শিক্ষার্থীদের 
জগ্য বিজ্ঞানের কয়েকখানি পুস্তক রচন1 করিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তত্ববূপ 

“কৃষি সোপান? (ইং ১৮৮৯), 'কষি পরিচয় (১৮৯০ ), প্রকৃতি পরিচয় 
(১৮৯১) ও “কুবি দর্শনের (১৮৯৮) নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। 

সৃত্যু 8 চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
জীবনের ব্রত যথাশক্তি উদ্যাপিত করিয়া গিরিশচ্র পূর্ণ শান্তিতে 

ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ১৯৩৯ সনের ১ল! জাহুয়ারি, 

৮৬ বৎসর বয়সে, তাহার মৃত্যু হইয়াছে । কিন্ধু দেশবাসীর সমক্ষে 
সরল অনাড়ঘ্বর জীবনযাত্রা ও শ্বদ্দেশের কল্যাণকল্লে নিরলস কর্শ্সাধনার 
যে দৃষ্টান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার ৰিনাশ নাই। পকীত্তির্যন্ত 
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স জীবতি”--নিজের কীর্তির মধ্যেই গিরিশচন্দ্র বাচিয়! থাকিবেন। 

আমাদের দেশে কৃষিবিষ্ভার প্রসারের জন্ত গিরিশচজ্ সুচিস্তিত 

পরিকল্পনা লইয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার নিজের 

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শেষ পধ্যস্ত সাধারণ শিক্ষার সহিত কৃষিবিগ্ভা শিক্ষার 

সম্পর্ক ছির হওয়াতে তাহার পরিকল্পনা স্থায়ী ভাবে কাধ্যকরী হয় নাই। 
আপাতদৃষ্টিতে ইহা তাহার একটি ব্যর্থপ্রচেষ্টা বলিয়া মনে হইতে 
পারে । কিন্তু *গিরিশচন্জরের মত যে-সকল জীবনের মধ্য দিয়া জাতি 

গড়িয়া উঠে” বাহিক সফলত| বিফলতার মাপকাঠি দিয়া তাহাদের 
সকল কাজের বিচার করা চলে না। আমাদের দেশে আজ যে 

অনেকের মনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির কৃষিবিষ্ভা শিক্ষার জন্ গ্রবল 

আগ্রহের হৃষ্টি হইয়াছে, দেশে সরকারী বেসরকারী নানা কৃষিশিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে গিরিশচঞ্ের আদর্শ 
পরোক্ষতাবে কতটুকু প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে তাছা ৰিচাঁর করিৰার 
সময় এখনও হয়ত আসে নাই। গিরিশচক্জরের মৃত্যুর ছুই বৎসর পরে-- 
১৯৪১, ১৪ই আগষ্ট বর্বাসী কলেজে তাহার মর্মরমুস্ত প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে 
আচার্য্য প্রফুলচন্দ্র রায় যে ভাষণ প্রদান করেন তাহাতে গিরিশচঞ্জের 

চারিক্রিক বৈশিষ্ট্যসযুহ হুপরিস্দুট হুইয় উঠিয়াছে। তিনি ৰলেন ২ 

“গিরিশ চন্দ্রের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা ১৮৮৩ সাল হইতে। 

এঁ বৎসর মে, জুন, জুলাই মাসে আমি এডিনবরা হইতে আসিয়া 
লগ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে ছাত্র হিসাবে ভর্তি হই। তখন 
সিসেষ্টার কলেজে অধ্যয়নরত স্বগ্গায় গিরিশ চক্র বন্ু, ভূপালচন্র 
বন্থ এৰং ব্যোমকেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত সর্বদাই দেখা সাক্ষাৎ 

হইত। আচার্য জগদীশ চক্র বস্থর সহিত ইছাদের ঘনিষ্ঠ 
মেলামেশা ছিল। 



গিরিশচন্দ্র বন্ছু 

গিরিশ চন্ত্রকে দেশবাসী, বৈজ্ঞানিক হিসাবে, শিক্ষক হিসাবে, 

ছাত্রবন্ধু হিসাবে, শিক্ষাবিদ হিসাবে ও জনসেবক হিসাবে 

হদয়-কন্দরে চিরদিনের জন্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতির আসনে অধিষ্ঠিত 

করিয়াছে । বঙ্গবাপী কলেজ তাঁভার অক্ষয় কীতি;'তাহার 
স্বার্থত্যাগ, অকুষ্ঠিত সেবা ও ম্বদেশহিতৈষণার জলম্ত নিদর্শন | 

ৰাঙলার ইতিহাসে, আধুনিক শিক্ষার ইতিহাসে গিরিশ চন্দ্র বনু 
তাহার দান ও দৃষ্টান্তের দ্বারা অমর । 

কিন্তু মাছষ গিরিশ চন্ত্রকে ধাহার1! জানিয়াছেন, তাহারা 

জানেন তিনি তাহার কর্মের চেয়েও সত্যই মহত্বর ছিলেন। 

বাহিরের লোকের আমরা কতটুকুই বা জানি। 
গিরিশ চন্দ্র বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিলে শিক্ষা-বিভাগের 

তদ্দানীষ্তন বড়কর্তা স্তার আলফ্রেড ক্রফট তাহাকে গবর্ণমেণ্টের 
চাকুরী গ্রহণে আহ্বান করেন। কিন্ধতিনি কোম্পানীর নোকরী 

এক কথায় প্রত্যাখ্যান করিয়া বঙ্গবাসী কলেজ সংস্থাপন করেন এবং 

জীবনের শেষ মুহ্ুত পর্যন্ত তাহার উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ 

করেন। 

গিরিশ চক্মের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমলতার এক অপুৰ 

সংমিশ্রণ ছিল। কত দরিদ্র ছাত্র তাহার সাহায্য পাইয়াছে, 
কত পরিবার তাহার দান লাভ করিয়াছে, কত মেধাবী ছাত্র 

তাঁহার অগ্গ্রহে সমাজের নানা উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইবার শুযোগ 

পাইয়াছে--তাহার হিলাৰ তিনি কখনও রাখেন নাই, তাহার 

হিসাব কড়াক্রাস্তিতে হয়ও না। দেশবাসী তাহার মত মানুষকে 

যদি স্থৃতিপথে না৷ রাথে তবে অকৃতজ্ঞ জাতি বলিয়া কলঙ্কিত 

হইবে। 
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স্বদেশী আন্দোলন হইতে আরম্ভ করিয়া রাজনৈতিক 

আলোডনে ছান্্র্দের কতজনকে তিনি আশ্রয় দিয়াছেন। বঙ্গবাসী 

কলেজ একাধিক বাঁর রাজনৈতিক কারণে নির্াতিত যুবক কর্মীর 

আশ্রয়স্থল ও দ্ষেহনীড় হইয়াছে । আজও মনে পড়ে কি 
সাহসিকতার সহিত তিনি সরকারী কতৃপক্ষকে জানাইয়াছিলেন 
যে রাজনৈতিক কারণে দণ্ডিত ছাত্ররা তাঁহার বিগ্ভায়তনে ভর্তি 

হইলে তিনি তাহাদের সম্পর্কে দায়িত্ব গ্রহণ /করিবেন। 

বাজনৈতিক আন্দোলনে তিনি প্রকাশ্তভাবে যোগমান যুক্তিযুক্ত 
বিবেচনা করেন নাই ; কিন্ত রাজনীতির উদ্দেশ্ত যদি দেশসেবাই 
হয, তবে গিরিশ চঞ্জের মত অকুতোয় গেশসেবী কমই দেখা 

যায়। 
আজিকার বাঙালীর নিকট, বিশেষতঃ তরুণ সমাজের নিকট, 

আমার আর একটি দিক বলবার আছে। তাহা এই মাছুষটির 

সরল, নিরলস, আড়ম্বরহীন জীবনপ্রণালী। ঘড়ির কাটার সহিত 

মিলাইয়৷ জীবনের প্রত্যেকটি কাধ প্রতি দিন তিনি ৰিধিবন্ধভাবে 

করিয়া গিয়াছেন এবং তাহাই তাহার দীর্ঘজীবন ও চরিত্রমাধূর্ষের 
উৎস ছিল। বহুকাল সন্ধ্যাবেলা নিধর্শরিত সময়ে তাহার সহিত 

গডের মাঠে বেড়াইয়াছি, তাহার কত স্বৃতি আজ মনে ভাসিতেছে। 
ইংরাজীতে যাকে বলে & 10080 01 90:0108 06780108116 গিরিশ 

চন্ত্র ছিলেন তাই। কখনও কোনে! বিষয় সম্বন্ধে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া 
জবাব দেওয়! ছিল তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি যাহা বলিতেন 

তাহার শুধু মাত্র একই অর্থ করা যাইত--হয়ত ৰা হা, নয়ত বা না। 
ভাসা ভাসা জবাব, ছু-কুল বজায় রাখার মত জবাব তিনি কোনো- 
দিন দিয়াছেন বলিয়া আমি গুনি নাই। আর তাহার পোবাক 
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পরিচ্ছদ | কে বলিবে তিনি সে যুগের সরকারী বৃত্তিপ্রাপ্ত বিলাত- 
ফেরত ছাত্র! কে বলিবে তিনি প্রাণী ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানের অন্যতম 

খত্বিক ও ভারতীয় বহু গবেষকের গুরুত্থানীয় ! কে বলিবে তিনি 

বাঙলার অগ্ভতম প্রধান বিচ্যায়তনের কর্ণধার! জামান্ত একটি 

ধুতি ও সাদা টুইলের শাট পরিধান করিয়া তিনি সরলতার আদর্শে 
দ্বিতীয় বি্ধাসাগর ছিলেন। যে কালের তিনি মাঙ্ছষ, যে পদমর্যাদা 

ও আধিক আছুকুল্য তাঁহার ছিল তাহাতে ইহা কত বিরল ছিল 
তাহা সমবয়সী হিসাবে আমি বলিতে পারি। আমি এমন 

সত্যনিষ্ঠ, কর্তব্যনিষ্ঠঠ আলশ্তহীন, সংযমী ও বিলাসবিমুখ বাঙালী 

লক্ষ লক্ষ চাই, গিরিশ চক্ত্রের জীবনের আদর্শ যাহারা গ্রহণ 
করিয়া আমার এই দরিজ্র দেশের ছুঃখ বিযোচনের বিভিন্ন পন্থা 
বাছিয়া লইয়া নিজ নিজ কাজে জীবন বিলাইয়া দিবে । গিরিশ 
চজ্জের মত জীবনের মধ্য দিয়াই জাতি গড়িয়া ওঠে ; আপন 

সার্ঘকতার জন্ধান পায়। তাহার সাধনা ও ন্বপ্ন পিদ্ধি লাত 

করুক।” 

গিরিশঢদ্র ও বাংলা-সাহিত্য 
গিরিশচন্দ্র প্রধানতঃ শিক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লিখিয়া যশদ্বী 

হইয়াছিলেন। মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের প্রচারে ষাহারা আত্মনিয়োগ 
করিয়াছিলেন, গিরিশচঙ্ত্র তাহাদের অন্ততম। এই পাঠ্য 
পুস্তকগুলিতেই তাহার জ্ঞানের গভীরতা এবং মাতৃভাষায় তাহার সহজ 
প্রকাশ ক্ষমতার পরিচয় আছে। তাহার সাহিত্য-সাধনার সার্থক 
নিদর্শন তাঁহার 'বিলাতের পত্র” ছুই খণ্ড। *ইংলগুগ্রবাসী” গিরিশচ্জ 
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স্বদেশে যে-সকল লিখিয়াছিলেন, সেগুলি প্রথমে “বঙ্গবাসী” পত্রে মুদ্রিত 
হইবার পর ধবলাতের পত্র নামে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। 
পত্রগুলি সরল ভাবাপ্ধ চিত্তাকর্ষকভাবে লিখিত) এগুলির স্থানে স্থানে 

তাহার গভীর স্বাজাত্যবোধের ও স্বান্দেশিকতার পরিচয় ছুপরিস্ফুট। 
শিক্ষা, সমাজ, সভ্যতা-_নান! বিষয়ে ইংলও ও ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া 
তিনি উভয় দেশের দোষ ও গুণের ষে ন্ুচিস্তিত আলোচনা করিয়াছেন, 

বিলাতের কোন্ কোন্ গুণ গ্রহ্ণীয় ও কোন্ কোন্ দোষ বর্জনীয় তাহা 

প্রকাশে যে যুক্তি ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই বিপ্ময়কর। 

আজ অবস্থার পরিবর্তন হইলেও তাহার উজ্জিগুলি বাংলা-সাহিত্যের 

সম্পদ হইয়া আছে। নিয়ে উদ্ধৃতিসমূহ হইতে পুস্তকখানির ভাষা, 
বর্ণনাতঙী ও বিষয়বস্তুর কতক ট1 আভাস পাওয়া যাইবে £-_ 

বিলাতী সভ্যতা ।--আমার কোন পরিচিত বন্ধু একবার 
টাইম্স পল্তিকায় এই বলিয়া! বিজ্ঞাপম দেন--“বিদেশী যুবাপুরুষ 

কোন ভদ্র পরিবার মধ্যে কিছু দিন থাকিতে ইচ্ছা! করেন।” টাইম্স 

পঞ্জে এই বিজ্ঞাপন বাহির হইবার ছুই দিন পরেই একদিন প্রাতঃকাল 

হইতে ৮টা পর্যন্ত ঠাহার খর চিঠিতে পূর্ণ হইয়া গেল। বোধ হয় 

চিঠির সংখ্যা দেড় শতের কম নহে । আমি সেই সকল চিঠি 

পড়িয়াছি, “পিকৃউইকৃ-পেপার+ উপভাস পড়ে আমার যত না আমোদ 

হইয়াছিল, এই সব চিঠি পড়িতে তাহার চতুখ্ড৭ আমোদ হইল | 
প্রথমে দেখিলাম যে, ছুই একখানি ব্যতীত সমস্ত চিঠিই স্্রীলোকদ্বারা 

লিখিত । পঞজরবিভাগের কার্ধ্য বোধ হয় এখানে বাঠীর গিম্নীদের উপর 

নির্ভর । সকল পত্রেই লেখা যে, আমার বাটীতে আিলে যত্বের 

ক্রটি হইবে ন! এবং যত দূর লুখে রাখিতে পারি চেষ্ট! কক্সিব। 

অনেক পত্রেই লেখ! যে জামার পরিবার মধ্যে এক, ছুই বা ততোধিক 

৩ 
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প্রাপ্তবন্ক্ষ। রূপবতী কন্তা, প্রাতুক্পুত্রী বা অন্ত কোন আত্মীয় শ্রীলোক 

বাস করেন :--আমর! সকলেই গীতবাহানথরাসী, আমাদের অনেকে 

প্রাপ্তবয়ক্ক ও প্রীপ্তবয়ক্ষা, আমর! সকলে আমোদ আহ্লসাদে মনের 

দুখে কালাতিপাত করি। কেহ কেহ বা তাহাদের পর্িবারস্থ 

নবযৌবনপূর্ণ। শ্রীলোকদের বয়ঃংক্রম পর্যন্ত দেওয়া যুক্তিসিত্ধ বোধ 

করিয়াছেন । আমাদের দেশে এখনও এত দূর সভ্যতা হয় নাই! 

এই ত চিঠির এক দিক দেখিলে, জপর দিক দেখিলে এখানকার 

স্রীলোকদের বুদ্ধির ও শিক্ষার সুন্দর পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক 

পন্দরে লেখা যে, আমার বাঠী উচ্চ ও শু স্থামে অবস্থিত, সন্মুথে ময়দান 

খোলা, লোকের স্বাস্থ্যসন্বদ্ধে যে শেষ তালিকা লওয়! হয়, তাহাতে 

এই পল্পী খুব স্বাস্থ্যকর প্রমাণ হইয়াছে--ইত্যার্দি। ইহাতে বেশ 

বুঝ! যায় যে স্ত্রীলোকদের মধ্যেও সাধারণ শিক্ষা কত অধিক। 

€ ১ম ভাগ, পৃ. ৫০-৫২) 

সমাজিক কৃত্রিমত। £ *** সকল সমাজেরই দোষ খণ 

আছে, তবে দোষ অগ্রে চক্ষে পতিত হুয়। যদ্দি কোন দোষের 

কথা লিখি, তাহ! হইতে মনে করিও ল1 যে প্রশংসার কিছু নাই। 

ইস্থাদ্দের সমাজ অত্যান্ত কঞ্সিম ( 8:6160181) বলে বোধ হয়। 

আমি জানি আমাদের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস ষে, এদেলী মাতা তত 

ভাল বাসিতে জানেন না, এদেশী ভগ্না, আরাতার শুঞষা। করিতে তত 

তৎপর মহন, এদেদী ভাই, ভগ্ীর প্রিয় নন, এদেশী পুঞ্জের সহিত 

পিতা মাতার তত ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ বা ভালবাসা-মাথান ভাব নাই। 

এইরূপ সংস্কীর কোথ| হইতে হুইল, বলিতে পারি না; কিন্ত ইহা 

ঘে সম্পূর্ণ ভূল তাহার আর সন্দেহ নাই। এখানকার মাতা, পিতা, 

ভ্রাতা, তন, পুঝ্স, ভালবাসা ও সহদয়তাতে আমাদের অপেক্ষা 
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উৎকৃষ্ট না হউন, কোন অংশে নিক্ক& নফেন। তবে প্রভেদ এই, 

আমাধের পারিবারিক দেহ ও সহদয়তা মুখে প্রকাশ করি না, অথব। 

প্রকাশ করিতে জানি না; আমার ভঙ্ী আমাকে ভালবাসেন, 

ভালবাসা মনে মনেই রহিল, আবম্টক হইলে কার্যে প্রকাশিত 

হইবে) কিন্ত এ দেশের পারিবারিক স্ষেহ প্রকাশের জন কত্রিম 

উপায় অবলঘ্বিত হয় । প্রাতঃকালে প্রথম দেখা হইবার সময় 

পিতা, মাতা, পুজ, কনা, তীর পরম্পর করমর্্রন বা ন্নেহচুত্ঘন-_ 
প্রথা কেমন বোধ হয়? রা্রে শয়ন করিতে যাইবার সময়ও এই 

প্রথা । যদি ভ্রাতা, ভগ্রীর নিকট হইতে কোন একটা জিনিষ চাহিয়া 

পাঠাইলেন, প্রান্তিত্বীকার ম্বরূপ ধন্তবাদ না দিলে, মহ! অসভ্যতা 

হইল। ইহাকে কৃত্রিমতা না বলিয়াকি বলিব? ঘনিষ্ঠ লোকদের 

মধো যখন এরূপ, তখন দুর সম্পর্ক, বা নবপরিচিতের মধো কত 

অধ্ধিক আড়ম্বর তাহা জনায়াসে বুঝিতে পার। তোমার সঙ্গে 

কোন লোকের আলাপ করির্তে হইলে একজমের ত প্রথমে 

পরিচয় করিয়! দেওয়] আবশ্তঠক । তৎপরে উভয়েই পরম্পর করমর্দন 

করিতে হইবে, এৰং সেই সময়ে উভয়েই বলেন, “হা! ভি ডু” (হাউ 

ডু ইউ ডু--০দ7 00 500. ০0); ইহার অর্থ, “তুমি কেমন আছ” 

কিন্ত এস্থলে ইহার কোন অর্থ নাই, ইছার উত্তর দিবার আবস্তকও 

নাই, তবে সমাজের পদ্ধতি মত ন! চলিলে লোকের উপলব্ধি হইবে, 

সভ্য সমাজ্জের রীতি নীতি এখনও তোমার শিক্ষা হয় নাই। কি 
স্রীলোক, কি পুরুষ, কোন পরিচিত লোকের সহিত দেখা হইলে 

এই সম্বোধন করিয়া হত্তকর্ষণ করিতে হয়। ( ১ম ভাগ, পৃ ৫৪-৫৭) 

বিলাতী-গা্ভী £ ** আমাধের প্রধান খান্,_চাল, 
গম), ছোলা, মটর, শাকশবজি ; কিত্ত ইংরেজের প্রধান খান্চ।- 
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মাংস, মাথন, পনীর । কাজেকাজ্ধেই এখানকার কৃষিকার্ব্যের প্রধান 

যত্ব, মাংস প্রত্তত করা; অতএব রেডিং নগরের ক্ৃষিমেলায় যে নানা 

জাতীয় ভেড়া, শুকর, গরু ইত্যাদি প্রদশিত হইবে, তাহ! অনায়াসে 

বুঝিতে পার। এই সকল গৃহপালিত পশুর আকার ও শ্রী দেখিয়া 

বেশ বুবিলাম, কেমন যত্বের সহিত তাহার! পালিত হয়। কিবা 

মধর গঠন, যেন গাঁয়ে ঠোস্ মারিলে রক্ত পড়ে। সেই সময় 

আমাদের দেশের গরু বাছুরের হুর্গতি ও অযত্বের কথা মনে হইল । 

আমাদের দেশের অনেকানেক গৃহস্থ একপাল করিয়! গোরু রাখেন ; 

ডাল খাইতে দিতে পারেন ন! ; যে গাভীটি নবপ্রসব করিল, তাহারই 

সেই সময়ের জন্ত চার্টি চার্টি খোল ভূষির বরাদ্ব হইল,-_অবশিষ্টগুলি 

যে গরু, সেই গরুই রহ্িল,--ঠেলিলে পড়িয়া বায়, চক্ষুকোণে 

জলধারার রেখা,--গোশাল! এক একটি ক্ষুদ্র নরকবৎ, ছুর্গন্ধময়, গতীর 

কর্দমবিশিঞ্_-নুগন্ধে অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠিয়া! পড়ে, কাহার সাধ্য সে 

বিভীষিকাময় ভর়ঙ্করমূর্তি গোশালার নিকট যায়? কিন্ত এখানকার 
পশুশাল। পরিক্ষার, পরিচ্ছন্ন, সিন্মুরটি পড়িলেও কুড়াইয়! লওয়! যায়, 

ছদগড ধড়াতে ইচ্ছা করে। এখানে যেমন যত, ফলও তদ্রপ | 

এখানকার এক একটা গাভী দিনে ছুইবারে অর্ধমন বা ভ্রিশ সের 

পর্ধ্যস্ত ঢুধ দিয়া থাকে; আমাদের দেশের গোরু যেরূপ ছুরবস্থায় 

থাকিয়াও ছুপ্ধ দেয়, সমধিক যত ও আহার পাইলে, আমার বিশ্বাস, 

আমাদের গোরুও বিলাতের গাভীর স্ভায় হুপ্ধবতী হইতে পারে। 

মহাভারতে পড়িয়াছি, সেকালে ভারতবাসীর গাভীর প্রতি প্রগাঢ় 

ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল; -_গাভী যড়-এশ্বর্ধ্যশালিনী ভগবতী । প্রাচীন 

হিন্দুগণ গাভীকে দেবতার স্তায় পুজা করিত। গাভী গৃ্স্থের অস্বত- 

ক্ষারিমী, মঙগলকারিধী, চতুর্ধর্গকলদাত্রী ছিল;-_কিন্ত এখানে আমাদের 

দেশের গৃহ্স্থের গাভী, নিতান্ত হেয় হইয়া পড়িয়াছে। যন্্রপ ভক্তি, 



গিরিশচন্জ্র ও বাংলা-সাহিত্য শধ 

ফলও তদ্্রপ ;- গাভী ছুপ্ধ হরণ করিয়াছেদ। অযতে থাকিয়া দুরতি 

ছুপ্ধ দিবেন কেন? যেমন কর্পা, তেমনি ফল। (১ম ভাগ, 

পপ. ৭৭০৭৯ ) 

কিউ-বাগান ।-.*বিলাতের রাজধানী লগ্ন নগরে এমন 

অনেক স্থান আছে, যেখানে খোষগল্প ও আমোদ প্রমোদের সঙ্গে সঙ্গে 

উাাধারণে লোক-শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । আমাদের দেশে সাধারণ লোকের 

মন প্রশত্ত করিবার অন্ত, চক্ষু ফুটাইবার অন্ত এমন সহজ উপায় থুব 

কমই আছে। যিনি একবার সাউথ কেনিংষটনের যাহুঘরটি চক্ষু 

মেলিয়া চাহিয়। দেখিয়াছেন, তিনি পৃথিবীর চারি দিক ভ্রমণ ন! 

করিয়াও সকল দেশের যাবতীয় আদর্শ-দ্রবা দেখিয়াছেন বলিয়া 

গৌরব করিতে পারেন । ব্রিটিশ যাছুঘরে পেপাইরস (128105758) 

কাগজে চিত্রদ্ধার। লেখা, তুলার কাগজে হাতে লেখা, তাল-পত্রে খস্তী- 

লেখা! ও আক্কালকার তাড়িং দ্বার! ছাপার লেখা পুস্তক, সপ স্তংপ 

দেখিবে ;- দেখিলে মন কেমন অভাবনীয় আনন্দে পুর্ণ হুয়--যাহার 

কখনও মা সরম্বতীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই, তাহারও মন 

থুলিয়! দেবীপূজায় ভক্তি জন্মে । যে সকল লোক--বিশেষত যে সকল 

বরফনিভ ধবলকাস্তি, ধন-যৌবন-বিষ্া-পোষাক-গব্তিণী বিলাতী রমণী 

অপাঙ্গ দৃষ্টিতে জগতের সত্বসারকেও যেন তৃণবৎ মনে করিয়া! অভিমান- 

ভরে ভাবেন যে, এই ভূমগুলস্থ মহুযুজাতি মাত্রেরই তাহাদের হায় 

পোষাক, তাহাদের ভ্তায় আহার, তাহাদের ভ্তায় ধরণ ধারণ) এবং 

তাহাদের গায় ভাষা অবন্থই হইবে ; ভিন্র দেশে মনুষ্য ভিন্্লূপ হয় 

দেখিয়া ধাহারা অধরের হাসি লুকাইতে পারেন না, এবং ধাছার1 ভিন্ন 

দেশের লোককে ভিন্ন প্রকার পোঁষাক পরিতে ধেখিলে বিশ্মিত হুইয়! 

বলেন, “00 [0005 1619 | কি মজা, এদের চেহার। দেখ---এর! 



০ গিরিশচন্্র বনু 

আমাদের মত ইংরেজী কথ! কহে না, আমাদের মত কাপড় পরে 

না-আপনাপনি হিলিবিলি করিয়! কি আবার বকে,”-_সেই সকল 

ক্ষুদ্রহদয়া রমণীর “পদার্থ-ই তিহাস-যাদুঘরের” শত শত ভিন্ন তিন্ন 

জীব অন্ধ ও উড়িদ দেখিয়া ক্ষুদ্র মন যে প্রশস্ত হইবে, তাহাতে আর 

সঙ্গেহ কি? 

ছবির ঘরটি বড় নুন্দর।-_ প্রেমিকের হান্তময় ঢল ঢল মুগ্তি, 

হতাশের আক্ষেপময় বিশুফ মৃত্িঃ ঘাতকের বিকট মুর্তি; আহতের 

মানময় নিষ্তেজ মৃত্তি ) ক্রোধাদ্ধ ব্যক্তির ছিতাহিত জ্ঞানশুন্ঠ বিকম্পিত 

দেহ, ' ক্ষমাশীলের চারু সৌম্য কান্তি, বালক বালিকার কোমল 

কমনীয় দেহ--এ সকলি তোমার নয়নপথের পথিক হুইবে। 

ঘটনাবলীরও নানাব্ধপ চিত্র দেখিতে পাইবে ; কোথাও নৃশংস বিকট 

সংগ্রাম হইতেছে, নিয়ম নাই ক্ষমা নাই-যে যাহাকে বলে 

পারিতেছে, সে তাহাকে হুত্যা করিতেছে ;--কোথাও শাস্তিময় 

স্মেহময় পরিবাক্বর্গ ; কোথাও আনন্দময় সুখের বিলাস মদ্দির,- 

তাহার পার্থেই আবার দুর্ভর শোকময় ম্ৃত্যু-শষ্যা। স্বভাবের কেমন 

মনোহর দু চিঞ্সিত হইয়াছে ;--নিবিড় অরণ্য, সুন্দর নদীর তার, 

মনোরম হৃদ, ভীষণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তরঙ্গময় সমুদ্র বক্ষ )--এই সকল 

দ্বেখিয়। সুপ্ত ইন্ছ্রিয়ও বিকাশপ্রাপ্ত হুয় | আবার স্টিক নিণ্মিত গৃহে 

যখন বৈহ্যতিক আলে! দেখিবে, তখন তোমার মন একেবারে বিহ্বল 

হুইয়! পড়িবে । লগুনে এইরূপ আমোদের সহিত শিক্ষার স্থান আরও 

অনেক আছে । ইহাতে জনসাধারণের যে কত উপকার হয়, তাহ! 

ভাবিয়া দেখিও। বাগানের কথ! বলিতে বলিতে অনেক দূর 

আসিয়! পড়িয়াছি ; বাগান সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিবার আছে। 

ভাই। ভ্রীলোকের অধ্যবসায়, আগ্রহ ও কার্ধ্যকুশলতা ঘে কত দুর 

তাহা দেখ; মিস নর্থ নামক একটি বিলাতের ভ্রীলোক পৃথিবীর প্রায় 



গিরিশচজ্জ ও বাংলা-সাহিত্য ৩৯ 

সমস্ত দেশ ভ্রমগ করিয়া সেই সেই দেশের প্রধান গাছ গাছড়। ও ফল 

ফুলের ছবি (011 781776108 ) স্বহণ্তে আকিয়। আনিয়া এই বাগানে 

একটি গৃহ নিশ্মাণ করিয়া তাহাতে দান করিয়াছেন । একটি প্রকাণ্ড 

হলের প্রাচীরে সমস্ত ছবিগুলি সুঙ্গরন্ূপে বসান হইয়াছে । ছবিখুলি 

এত ঠিক যে, যেন ঠিক সেই জিনিসটি । একটি হুবিতে কলার কাি 

চিত্রিত দেখিলাম, প্রথম দেখিবা মাত্র সতা সত্যই কলার কাঁদি বলিয়া 

ভ্রম হয়। একবার ভাবিয়! দেখ-_-একটি স্ত্রীলোক কত দুর করিতে 

পারে? যে দেশের স্ত্রীলোকের এত দূর অধ্যবসায় ও খুগপণা, সে 

ঘেশের সম্তানগণ কেন ন! বী্যবান, যশোবান ও গুণবান হইবে? 

€ ১ম ভাগ, পৃ. ৯২-৯৬ ) 

লোক-শিক্ষা ।- -.ভাই বঙ্গবাপী | সকলে মিলিয়! একবার 

তারস্বরে উচ্চারণ কর-_“শিক্ষা এবং জ্ঞানই সকল পরাক্রমের মূল ।” 

ভারতবাসী! একবার দ্বেষ পরহিংস! ভুলিয়া, পুর্ব গৌরব স্মরণ 

করিয়া জগংকে দেখাও, যে ভারত এক সময়ে জগতের নেত! ছিল, 

জগং যে ভারতের আলোকে জালোকিত হইয়াছিল, সে ভারত আজি 
অবস্থা পরিবর্তনে, পাশ্ত্য-প্রদেশ হইতে শিক্ষ/! লাভ করিতে 

পম্চাংপদ নহে । যদি জগতকে এই সুফল দেখাইয়! নিজ গৌরব 

রক্ষা/ করিতে চাঁও, ইউরোপের দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর /-- ইংরাছ- 

রাজের সন্ষিকর্ষ সৌভাগ্য মনে করিয়া, বহুদশিতা দ্বার! প্রতিপন্ন 

জাতীয় জীবনের ভিতিত্বরূপ লোক-শিক্ষা বিধান অন্ঠ বন্ধপরিকর হও । 

অসার তপ-জপের কাল আর নাই । শিক্ষার কাল উপস্থিত । যদি 

জীবন-সমরে জয় লাভ করিতে চাও, যদি পুনরায় জগতে জাতি 

বলিয়।! পরিগণিত হইতে আকাজ্ষ! থাকে, এই ছুযোগ ত্যাগ করিও 

না। যদ্দি অদৃষ্ঠে বিশ্বাস থাকে, তাহা! হইলে ইংরাজ-সন্িকর্ষ 



8৬ গিরিশচন্ত্র বনু 

শুভাঘৃষ্ট জ্ঞানে ইংরাজি-শিক্ষার আলোকিত হইয়া দ্বদেশকে 

জ্ঞানালে]কে পুনরুজ্ছল কর। হাট কোট পরিয়া, চুরাট টানিয়া, 

টাণ্ডেম চাপিয়া, সহ্ধশ্মিণীকে গাউন পরাইয়! বৃথা বাক্যব্যয় করিলে 

আর চলিবে না। কাধ্যেত্য সময় উপস্থিত,__বিলাতী বিলাসিতার 

দিকে দৃি কমাইয়া, একবার ইংরাজ জাতির জাতীয় জীবনের মূল 

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও---দেখিবে, জাতীয় শিক্ষাই ইংরাজ জাতির 

গৌরবের মূলভূত কারণ।” ( ১ম ভাগ, পৃ. ১৬৫-৬৬ ) 

বিলাতী সানযাত্রী |--.**আমরা প্রতাহ দল বাঁধিয়া প্রাতে 

৭1৮টার সময় “পিয়ার়ে” (019£) স্নান করিতে যাইতাম। ৭টা 

হইতে দশটা পধ্যস্ত এরূপ স্থানে অবগাহন করিতে পারা যায়। 

পিয়ারে স্ান--কোমলাঙ্গীদের অধিকার নাই,__পুরুষের একচেটে। 

'-পুক্ুষপ্রবর ক্রমে পিয়ারে উপস্থিত হইলেন,-_-এখানে সমাজ নাই, 

নীতি নাই,_-প্রধান অপ্রধান, ছোট বড় সকলের অমনি কির বসন 

খসিয়া পড়িল; এখানে নীতি-বীরের জ্রকুচা-কুটিল নেত্রে কেহ ভীত 

নহে--সমাজের কৃজ্িম-শৃঙ্খল যেন যাছুমন্ত্রে ভঙ্গ হইল। প্রভূরা 
্রক্কতির যে পরিচ্ছদে পৃথিবীতে প্রথম জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই 
পরিচ্ছদে অবগাহ্নার্থ সমুদ্র-জলে প্রবেশ-উন্মুখ হইলেন। ইং-পুরুষ- 

পুজবের দেই অপূর্বব-সৃত্তি, উপরে অনস্ত নীল-আকাশের ভুর্ধ্যদেব 

দেখিলেন, সম্মুখে তোয়োনিধি নিরীক্ষণ করিলেন-_তথাচ ত্রক্ষেপ 

নাই। তার পরজলে নামিয়! সম্তরণ আরম্ভ; এ জত্তরণে বড়ই 

আরাম। নান শেষ হইল । পুনরায় সাহেব বসন পরিধান করিলেন; 

তখন পিয়ারস্থ প্রহরীকে নিদ্দি্ দর্শনী দিয়া সাহেব চুরট-ধুম-পান 
করিতে করিতে নিজ নিত্ব আবাসমুখে আসিতে লাগিলেন। এই ত 
গেল “পিয়ারে? সান । 
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তার পর, সাধারণের অবগাহন । এখানে মেরে পুরুষের সমান 

অধিকার । দশটা বাতিল ; গুর্ধ্যকিরণ ঈষৎ প্রথয় হইয়া উঠিল, 

জগং হাসিতে লাগিল; তখন সাধায়ণ স্ানের একটা মঙারোল উদিত 

হইল। সযুদ্রকৃলে পাক্ষী-গাড়ীর মত কতকগুলি গাড়ী আছে; দর্শনী 

দিয়া একখামি গাড়ীতে উঠ,--অমদি একজন ঠেলিয়া ঠেলিয়। সেই 

গাড়ীথানিকে জলের মিকট দিয়া আসিবে । তুমি গাড়ীর মধ্যে নিজ 
বসন খুলিয়া এক কৌণীম পরিধান কর; তখন সেই অদ্ভুত 
কোগীনধারী যোগীয় বেশে গাড়ীর পিড়ি দিয়! জলে লামিয়া! তরঙ্গ- 

মালার সহিত ক্রীড়া কর। স্ত্রী-পুরুষ, কোমলাঙ্ কর্ষশাঙ্গ,-_-উভয়েই 

এইকপে জলকেলী করিতে লাগিলেন। মনে হইল ঘেন সেই 

পৌরাশিক অপ্পর-কিত়্রগণ উনবিংশ শতাবীতৈ শ্রেচ্ছদেশে আধিভূতি 

হইয়! জল-বিহার আরম্ভ করিয়াছেন ।--.... 

আমি হছূর্কাল মূর্থ বাঙ্গালী-_বিজেতা-জাতির চরিজ্র সমালোচনে 

আমার অধিকার নাই,-তবে আজ হৃদয়ে শ্বতই এই ভাবের উদয় 

হয়, “হে সভ্য ইংরাজ, আজ একি দেখিলাম! যাহা দেখিলাম, 

তাহার সমস্ত বর্ণনা করিতে পারলাম না বটে,__কিন্ক সে ভীষগ 

লোমহ্ধণ দৃশ্ত এ হৃদয়পট হইতে অন্তন্িত হইবে না। ইংরেজ! 

তুমি ভারতে গিয়া ভারতবাসীর হাঁটুর উপর কাপড় দেখিয়! লজ্জায় 

মরিয়া যাও, আজ তোমর! শত শত নরনারী, একত্রে সম্মুখে সম্মুথে 

যু. পোষাক পরিধান করিয়া অবস্থিতি করিতেছ, তাহ! দেখিয়! কি 
লজ্জা! বোধ হয়না? ইংরেজ | তোমাদের চারন্রে আমি যত দুর 

বুঝিলাম, তাহাতে মনে হয় তোমরা বাহনদৃষ্ঠে বেশ দুন্দর, কিন্ত 

ভিতরে ময়লা--ভিতরে তোমরা! বড়ই অসভ্য 1” (হয় ভাগ, 

পৃ. ৪৪৮৪৮ ) 



৪৭ গিরিশচজ্ বনু 

থিয়েটার । -. এই রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ-টেলিফোমের কালে 

আজ জনবুলের প্রাণ, ঘক্ষের প্রাণ হইর! দাড়াইয়াছে। অর্থ-পিপাসায় 

ইংরেজের ছাতি কেবল শুকাইতেছে, লোভে রসনা লহলহ করিতেছে 

_-অন্ত কথা নাই, অন্ত চিন্ত! নাই, অন্ত ধারণ] নাই--কেবল অর্থ, 

অর্থ, অর্থ; ইংরেজের জপমন্ত্র--অর্থ; ইংরেজের প্রাণের প্রাণ-_অর্থ ; 

ইংরেজের যীখুপ্রীষ্ট, অর্থ ইংরেজের সংসারের সার স্থখ। সর্বমত্যত্ত- 

গঠিতম। অনবরত একভাবে একদৃষ্টে অর্থের দিকে সঞ্জোর দৃপ্ত 

রাখায়, ইংরেজ অপর দিকে আর তাদৃশ দেখিতে পান না, দেখিতে 

ভুলিয়া গিয়াছেন, দেখিলেও আর তাহাতে তাহার তত তৃপ্তি হয় না। 

সম।জের উন্নতি-অবনতির দিকেও ইংরেজ আর তাদৃশ দৃষ্টি রাখিতে 

পারেন না; সমাজ-্রস্থি শিথিল হইলেও ইংরেজ তাহা বুঝেন না। 

ইংরেজের সাবধান হওয়! উচিত । ( ২য় ভাগ, পৃ. ৪৯-৫০) 

পালেমেণ্টের অবকাশ কালে ।- মিশর-বিপ্লব লইয়া 
আজকাল এখানে কিরূপ বক্তৃতা, কিরূপ ছড়াকাটাকাটি চলিতেছে, 

একবার দেখা যাউক 1 এক্ষথে মিশরের সুশাসনভার ইংরেজ ক্ষক্ধে 

লইয়াছেন । “ছুঁচ হইয়া! প্রবেশ কর] ও ফাল হইয়! বাহির হওয়1” 

»-এই নীতি জনবুলের ইতিহাসের প্রতি পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয় । 

মিশরের যেরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থা, তাহাতে আধুনিক সভ্যতার খাতিরে 

কিছু দিনের জন্ত মিশরের উপর্ন হন্তক্ষেপ কর! মুকিসিদ্ধ এবং ইহা 

অপেক্ষা শাস্তি রক্ষার আর সছুপায় নাই,_-এই বলিয় দরিদ্র ক্বিশরকে 

ইংরেজ সভ্যতা-আলোকে আলোকিত করিতে প্রবৃত্ত হুইলেন। 

এখন হ্দনে মিশর সৈগ্ছের পরাজয় এক প্রকার ইংরেজরাজেরই 

পরাজয় বলিতে হইবে ; -এই কথার ভাগ করিয়া মিশর-বাজেয়াণ্তীর 

তুর উঠিতেছে। কিন্তু উন্নতিশীলদল এ নুরে কর্ণপাত করিতেছেন 
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না; ভাঙার] বলেন, “এখনট সমগ্র ব্রিটিশ রাজ্যে হূর্ধ্য অস্ত হয় না, 

আল্ও অধিক রাজ্য বিস্তার হইলে শাস্তিভঙ্গের সম্ভাবনা,-_বিশেষত 

ইছাতে দেশীয় ধনেয়ও অপব্যয় হইবে”_-এই বলিয়া উন্নতিশীল 

উদ্দারনৈতিক দল আপন গরিমা করিয়া বেড়াইতেছেম। কিন্ত 

আমর! ভারতবাসী-_-ঘরপোড়া গরু,_-আমরা সিন্দুরে-মেঘে ভীত 

হই,-_-এ সকল বাক্যের মহিমা তত দুর বুঝি মা ।.-.... 

ভাই ! বিলাতী ল্লা্জনীতির কথ! আর অধিক বলিতে চাছি 

নাকেবল এই কথা বলিলেই যথেঃ্ হইবে, ইহা! এক রকম 

দোকানগ্ধারী। আপন দলের প্রাধান্ত কিসে বৃদ্ধি হয়, রাজনীতিবিং 

পঙ্খিতদের ইহাই একমাত্র ভাবনা ও চেষ্টা । ( ২য় ভাগ, পৃ. ৬৫-৬৭) 



সংযোজন £ ১৩২৬ সালের ৬ই-৮ই বৈশাখ ছাওড়ায় বঙ্গীয়-সাহিত্য- 

সম্মিলন অন্ুঠিত হয়; গিরিশচন্দ্র ইহার বিজ্ঞান-শীখার সঙ্ভাপতিত্ব পদ 

অলগ্কত কপ্িয়াছিলেন। 



সাহিত্য-দাধক-চরিতমালা-2১২ 

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ মেন 
১৭২০-৮১৭৮১ 





কাবিন বামগরমাদ ম্নেম 

শ্রীদীনেশচন্্র ভট্টাচার্য 

বঙ্গীয়-পাহিত্য-পরিষ 
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 



প্রকাশক 

জ্রীসনংকূমার গত 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষং 

প্রথম সংক্করণ---আষাঢ, ১৩৫৯ 

মূল্য এক টাকা 

মুদ্রাকর-_গ্ররঞ্চনকুমার দাস 

শনিরঞ্ম প্রেস) ৫৭ ইজ্জ বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭ 

ণঃ২স্্২ই২1৬1১৯৫২ 



ক্লুল-পিচয় 

৬ শিক্ষা-দীক্ষা! ও সংস্কার অনেকটা কুলক্রমাগত এবং 

্ তিনি স্বয়ং বিস্তান্তন্দর-কাব্যে গৌরবের সহিত একাধিক বার 

বংশপরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা+১ 
ধনহেতু মহাকুল, পূর্বাপর শুদ্ধমূল, “কৃত্িবাস*তুল্য কী্তি কই। 
দানশীল দয়াবস্ত, শি শান্ত গুণানস্ত, প্রসম্না কাঁলিক1 কপামই ॥ 

সেই বংশসমুদ্ভব, পুরুষার্থ কত কব, ছিল। কত কত মহাশয় । 

অনচির দিনাস্তর, অস্মিলেন “রামেশ্বর, দেবীপু্র সরল হাদয় ॥ 

তদঙজজ 'রামরাম, মহাকবি গুণধাম, সদ! যারে সদয়! অভয়] | 

তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কাপিকার পদে, কপামরি ময়ি কুরু দয়া | 

ৰাঙ্গলার বৈগ্সমাজের প্রামাণিক কুলগ্রস্থ হইতে রামপ্রসা্দের পূর্বব- 
পুরুষগণের সম্পূর্ণ নামমালা অধুনা সহত্রেই উদ্ধার করা যায়। 
বিক্রমপুরনিবাঁপী গোপালকষ রায় “অন্বষ্ঠসন্বাদিকা,। নামক গ্রন্থে 

(১২৫৬ সনের ১৯ ফাল্তন প্রকাশিত, পৃ. ৬৯) সর্ধপ্রথম রামপ্রসাদের 

উৎকৃষ্ট স্ততিবাদ সহ বিশেষজ্ঞের ভাষায় তাহার কুলনির্দেশ 
করিয়াছিলেন £-- 

ধলহণীয়-বংশীয়ো হালীশহরবাসক্কং | 

রামপ্রসাদসেলোহ্ভূত্তত্বজঃ সাধকঃ সুধীঃ ॥ 

১। “কবিরঞন বিছ্যান্রন্দর' ১২৬* সাল ২* চৈ, ভান্ধর বস্ত্ে মুদ্রাক্কিত, পৃ. ১৫*-১, 

১৭৩ ও ১৯১-২। এসিয়াটিক সোসাইটিতে এই দুলভ সংস্করণের এক থণ্ড রক্ষিত আছে। 

পৃ. ৫১-২ কিঞ্চিৎ পাঠাস্তর আছে :-- 

সেই রি সমুভ্ভূত, ধীর সর্বব ফা ছিল কত কত টি | 

টিন তনয় ভার, কছে পদে চি কৃপা ময়ি ্ঃ দয় ॥ 



৬ কবিরঞ্জন রান্মপ্রসাদ সেন 

প্রসাদাজ্গদন্থায়ান্তত্বজ্ঞানাঘ্িতানি বৈ । 

রচিতানি সুগীতানি তেনাঙ্থানামপূর্বকৈঃ | 

ন ভূতানি ন ভাব্যানি বর্তমানানি নৈব চ। 

তৎসদৃশানি গ্ীতানি চান্ৈঃ কৈশ্চিৎ কথঞ্চন। 

মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ঠ টীকাকার ভরত মল্লিক ১৫৯৭ শকান্জে চন্্প্রভা; 

নামে শ্ুবুহৎ কুলপঞ্ী রচনা করিয়াছিলেন (৯২৯৯ সনে বিনোদলাল 

সেন কর্তৃক প্রকাশিত, ৪৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ) এবং কয়েক বৎসর পরে 
বত্বপ্রভা” নামক গ্রন্থে তাহার সারসঙ্কলন করেন (১২৯৮ সনে 

প্রকাশিত )। উওয় গ্রস্থেই একটি পৃথক্ “ধলহ্তীয়প্রকরণ, দুষ্ট হয় 
(চঙ্জ্রপ্রভা, পৃ. ৫০-৫৯, রত্বপ্রভা, পৃ. ১৯-২২)। রাঢ়-বঙ্গের সর্বত্র 

ধন্বস্তরিগোত্র বীজী পুরুষ বিনায়ক সেনের বংশ সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন বলিয়া 

পরিগণিত হইত। বিনায়কের অধস্তন বষ্ঠ পুরুষ কৃত্তিবাস ( বিনায়ক-_ 

রোষ__নারায়ণ__সাঙ়-সরণি_-কৃত্তিবাসাঃ)।. কৃপ্তিবাসের পুত্রের 
আদি স্থান রাটান্তর্ঘত মালধ পরিত্যাগ করিয়া 'ধলহগগোষ্ঠীং 

সমাশ্রিতাঃ, তদবধি মালঞ্চের পরেই ধলহণ্ডে সেনবংশের একটি প্রসিদ্ধ 
সমাজ গড়িয়! উঠে। রামপ্রসাদ ছ্তরাঁং কৃত্িবাপকেই আদি পুরুষ 

ধরিয়াছেন। রামপ্রসাদের পিতামহ রামেশ্বরের নাম ভরত মল্লিক উল্লেখ 
করিয়াছেন (চন্ত্রপ্রভা, পৃ. ৫৫, রত্রপ্রভা পৃ. ২১ )--তিনি ছিলেন 

কত্তিবাসের অধস্তন নবম পুরুষ (কৃত্তিবাস__রত্বাকর-_নিত্যানন্ন-_ 

জগর্লাথ -- যছুনন্দন -- রঞ্জন -- রাজীবলোচন-_-জয়কৃষ্ণ__রামেশ্বর )। 

বিনায়ক হইতে রামেশ্বর পর্য্যস্ত ১৪ পুরুষের পারিবারিক বিবরণ 

ভরত মল্লিক ষথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন--এই সকল সমৃদ্ধ উপকরণ 
বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে রামপ্রসাদের উক্তির যথার্থত1 হৃদয়ঙ্গম কর! 

যায়। 



কুল-পরিচয় ণ 

ভরত মন্লিকের লেখা হইতে জানা ষায়, রামেশ্বরের পিতার আমল 

হইতে বংশে দৈল্তদশ! উপস্থিত হইয়াছিল। “ছুর্দেবদৈন্তত+” রামেশ্বরের 
সহোদর! ভগিনীর বিবাহ হইয়াছিল 'কুমারহট্টবাসী” জগদীশ দাসের 

সহিত এবং অনুমান হয়, তৎসজ্মে রামেশ্বরই প্রথম কুমারহট্টে বাস স্থাপন 
করেন। কুমারহট্ট সপ্তগ্রাম সমাজের অন্তর্গত । মূল রাটীয় সমাজের 

কুলীনেরা অনেকে িলত্তীয়” সেনবংশকে নিষুল বলিয়া লিখিয়াছেন 

€ চক্র প্রভা, পৃ. ১৩? বত্বপ্রভা,, পৃ. ৩), কিন্ত ভরত মল্লিক শ্বয়ং তাহা 

স্বীকার করেন নাই।* রামেশ্বর চানুজাসবংশীয় সন্ত্রান্ত রামেশ্বর 

বাচম্পতির প্রথম পক্ষের তৃতীয় কণ্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং 

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাঘব দ্বিতীয় পক্ষে বাচস্পতির চতুর্থ কন্তাকে 
বিবাহ করেন ( চঙ্জগ্রভা, পৃ. ২৬৮, রত্বপ্রভা, পৃ. ৬৬)। ত্রাতৃত্বয়ের এই 

সম্বন্ধ ভরত মল্লিক 'কুলোচিতম্” বলিয়। প্রশংসা করিয়াছেন। লক্ষ্য করা 

আবশ্যক, উক্ত বাচম্পতি তরত মল্লিকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন) 

বাচম্পতির পিতৃব্যপুত্র গোবিন্দ কবিরাজ প্রথম পক্ষে ভরত মল্লিকের 

সহোদরা ভগিনীকে বিবাছ করিয়াছিলেন (এ্র-ই)। সুতরাং রামেশ্বর 

সেন ভরত মল্লিকের এক পুরুষ পরবর্তী ছিলেন । 

২। ধলগীয়-নরটীয়। নাধুন। কুলবিশ্রুতাঃ। 

এবাং নিৰাসসম্ন্ধা রাচে প্রায়ো ন সন্তি হি। 
অমুলকৈরবিজ্ঞতৈঃ সন্ন্ধা বহবোহপি হি। 
ইত্যুভতং জগদীশেন হস্ভং নৈতম্মতং মম |. 

তেষাং ছি পূর্ববপুরুষ। বিখ্যাতাঃ কুলবত্তয়! | 

ইদানীমপি তে জ্ঞাতা বন্থভি; পূর্ব্বনামতঃ 1 ( চক্তপ্রতা, পৃ, ১৩) 



জন-মৃত্যুর কাল 
রামপ্রসাদের সঠিক জন্মতারিখ কেছই লিপিবদ্ধ করেন নাই এবং 

অগ্তাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৭৭৭ শকের তাজ্্র মাসে শ্রীনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিহাবীলাল নন্দী কর্তৃক প্রকাশিত কালীকীর্তনের 

সংস্করণে জর্ধপ্রথম ১৬৪০-৪৫ শকাবের মধ্যে (১৭১৮-২৪ থ্রী.) 

রামপ্রসাের জন্ম অন্গমিত হইয়াছে (ভূর্মিকা, পৃ. /০)। পরবর্তী 

সমস্ত লেখকই প্রায় একবাক্যে নিব্বিচারে তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন, 
কিন্তু আশ্চধ্যের বিষয়, কেহই এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র প্রমাণকুত্র নির্দেশ 
করেন নাই।৩ কবিবর ঈশ্বর গুপ্তের লেখাই এবিষয়ে সর্বাপেক্ষা 

প্রামাণিক। রামপ্রসাদের জীবনী সম্বন্ধে মাত্র তিন জন উল্লেখযোগ্য 

গবেষণ! করিয়াছেন--সব্বাণ্থে গুণ্তকবি, তৎপর দয়ালচন্তজ ঘোষ 

(১২৫৯-৯১ বঙ্গাৰ ) ও সর্বশেষে অতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যায় । গুগতকবি 
১২৬০ সনের ১ল! পৌষসংখ্যা! সংবাদ প্রভাকরে লিখিয়াছেন 

(পৃ. ৯) :--“পঞ্চবিংশতি বৎসর অতীত হইল আমর] রামপ্রসাদি পদ্চ 

৩) কবিরপ্রনের কাব্যনংগ্রহ (১৭৮৪ শকাবা1)--জীবনবৃত্বান্ত, পৃ. ৬; দয়াল 

ঘোষের প্রসাদ-প্রসঙ্গ--জীবনচরিত ( ১ম সং, পৃ. ৪১, ২য় সং, পৃ. ৬৯) প্রভৃতি । 

৪ | সংবাদ প্রভাকর, ১২৬* সন, ১ল1 আখ্বিন। ১লা পৌষ ও ১লা মাঘ-সংখ্যা এবং 
১২৬১ সন ১ল] চ্লেত্র-সংখ্যায় গ্ুপতকবির লেখা! প্রকাশিত হইয়াছিল। দয়াল ঘোষের 

প্রসাদ-প্রনঙ্গ” ১ম সং ২৫ বৈশাখ ১২৮২ এবং ২ম সং, ১লা মাঘ ১২৮৩। পরবর্তাঁ 

সংস্করণগুলিতে কোন নূতন কখ। নাই। অতুলবাবুয় রামপ্রসাদ ১ল! বৈশাখ ১৩৩ সঙ্গে 

প্রকাশিত--এই বিরাট গ্রন্থ একটি অরণাবিশেষ এবং বহু নূতন তথ্য ইহাতে অশেষ 
পরিশ্রমে সঙ্কলিত হইলেও পদে পদে পতভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা । অতুলবাবু ১৩৩৫ সনের 
৩১ চেত্র স্বর্গত হুইয়াছেন। 



জন্ম-মৃত্যুর কাল ৯. 

গ্রহ করণে প্রবৃত হইয়াছি,* অর্থাৎ ১৮৩০ গ্রীষ্টাবের পূর্ব্ব হইতেই 
তিনি রামপ্রসা সগ্বদ্ধে গবেষণা আরম্ভ করেন। তৎকালে রামপ্রসাদের 

পুঞ্জ পৌত্রা্দি বহু ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হ্বজন জীবিত ছিলেন, ধাহাদ্দের নিকট. 

গুগ্তকবি অল্লায়াসে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য জানিতে পারিয়াছিলেন সনেছ 

নাই। ১৮৩৩ গ্রীষ্টাকে 'আকরস্থান হইতে যুল পুস্তক আনয়নপূর্ববক 
সংশোধিত করিয়া” তিনি 'কালীকীর্ভন” প্রথম মুদ্রিত করেন ( সা-প-প, 

৪৯, পৃ. ৫৫-৬৩ )। দুঃখের বিষয়, গুপগ্তকবি পুস্তকাকারে রামপ্রসাদের 

জীবনী ও রচনা ইচ্ছা সত্তেও মুক্রিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।* 
রামপ্রসাদ সন্বন্ধে গুগ্তকবির লেখ! যেটুকু মুক্রিত হইয়াছিল, তাহার 

প্রামাণ্য বিল! কারণে কিছুতেই অগ্রাহ্হ কর! যায় না। রামপ্রসার্দের 

জন্ম-মৃত্যুর কাল নির্দেশ করিয়! তিনি এক স্থলে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন 

(সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬৪, পৃ. ৯) :--৭৬০ বৎসর বয়সের 

কিঞ্চিৎ পরেই রামপ্রসাদ সেন মায়িক সংসার পরিহার পূর্বক নিত্যধাম 
যা্তা করেন। তাহার মৃত্যুর দিন গণন! করিলে ৭২ বৎসরের অধিক 

হইবেক না।” গুগুকবি লিখিয়াছেন, শ্তামাপ্রতিমা বিসর্জনের দিল 
তাহার মৃত্যু হয়। এবিষয়ে অতুল বাবু একটি অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ 
করেন যে, রামপ্রসাদের বাৎসরিক শ্রান্ধ পুরুযাঙ্ছুত্রমে শ্যামাপুজার পর- 

দিন অনুষ্ঠিত হইয়াছে (রামগ্রসাদ, জীবনী, পৃ. ১০৫ পার্টাকা--পরিশিষ্টে 

পৃ. ২৫৪ “বৈশাখী পৃণিমায়* দেহরক্ষার কথা অমূলক )। গুগতকবি 
ভারতচঙ্জার্দি কবিদের জন্ম মৃত্যুর কাল সাবধানে লিপিবদ্ধ করিতে 

পক পা পপি 

৫1 ১৭ অক্টোবর ১৮৫৫ ত্রীষটাব্দের 'সংবাদ-প্রভাঁকরে' রামপ্রসাদের জীবনচরিত ও 

কবিত1 সকল “টাক সহিত পুস্তকাকারে' প্রকাশ করার বিজ্ঞাপন বাহিয় হয়।,**"এই 

বিষয় সংগ্রহ কয়পার্থ আমর! বিংশতি বৎসরাধধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি.” কাধ্যতঃ 

তাহ প্রকাশিত হয় নাই। 



১০ কৰিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 

চেষ্টা করিয়াছেন-_-এ স্বলেও তাহার তাষা হইতেই বুঝা যায়, তিনি 
যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। শ্থলভাবে ৭০-৭৫ বৎসর ন' 

লিখিয়া তিনি হিসাৰ করিয়াই লিখিয়াছেন “৭২ বৎসরের অধিক হইবে 
না” । গণনাদ্ধারা পাওয়া যায়, ১১৮৮ বঙগাকে ৩ কার্তিক মঙ্গলবার 

(১৬ অকৃুটোবর ১৭৮১ ত্রীষ্টাবে ) প্রায় ২৫ দণ্ড পর্য্যস্ত চতুর্দশী ছিল, 

তৎপর অমাবন্তায় শ্যামাপুজার উৎকৃষ্ট কাল। তৎপরদিন বুধবার 

রামপ্রসাদের মৃত্যু ধরিয়া গুকবির প্রবন্ধ রচনাকালে ঠিক ৭২ বৎসর 
পূর্ণ হয়। এই তারিখই যে গুগুকৰির গবেষণালন্ধ অপ্রাস্ত নির্ণয়, তাহাতে 
সন্দেহ নাই, যদ্দিও তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ তিনি লিখিয়! যান নাই। 

মৃত্যুকালে রামপ্রসাদের বয়দ ৬০ বৎসরের "কিঞ্চিৎ বেশী হইয়াছিল-- 
১১২৭ সনে জন্ম ধরিলে বয়স হয় ৬১-২ বৎসর | খুব সম্ভবতঃ এ সনেই 
তাহার জন্ম হইয়াছিল € ১৬৪২ শকাব্ব, ১৭২০ গ্রীষ্টাব্স), নিশ্চিতই 
তাহার পূর্বে নহে এবং ১৯২৮ সনের পরেও নহে ।৬ ঠিক ১৬৪২ 

৬। গপ্তকবির হুগ্প্রনির্দেশ সুলে পরিণত হইয়া! ১৬৪*-৪৫ শকাবে। দীড়াইয়াছে এবং 

আশ্চর্যের বিষয়, পরবন্তী কৌন লেখকই ইহা সাবধানে জক্ষা করেন নাই। অতুলৰাবু 

প্রভীকরের এই সংখা! স্বয়ং দেখিতে পারেন নাই-তীহার নিকট প্রবন্ধের অনুলিপি 

প্রেরিত হইয়াছিল এবং তাহ “সম্পূর্ণ আকারে' তন্ববোধিনী পত্রিকায় (১৮৪* শক; 
আবাঢ় হইতে আশ্বিন সংখা] ) এবং 'রামপ্রসাদ' গ্রন্থের পরিশিষ্ঠে (পু. ২২১৪৩) 

প্রকাশিত হয়। কিন্ত কি শোচনীয় বিড়ম্বন'--প্রেরিত অনুলিপিতে সুদীর্ঘ ৪ পৃষ্ঠ! 

(৯-৯২) সম্পূর্ণ যাদ পড়িয়াছে! ফলে, অতুলবাবুর আলোচনার অনেকাংশ ( পৃ. ৩৭৬- 

৮৯) পঙশ্রম হইয়াছে। তিনি যে একটি ক্ষীণ হৃত্র ধারিয়া ১১৮১ সনে মৃত্যুকাল নির্ণয় 

করিয়াছেন (পৃ. ৩৭৯-৮১ ), গুপ্তকবি এক শতাবী পূর্বে তদপেক্ষ। দৃঢ় প্রমাণনুত্র বহু 

পাইয়াছিলেন সনে নাই। কালক্রমে প্রবাদ অসম্ভব আকার ধারণ করে--যোগীশ্নাথ 
চটোপাধ্যায় রামগ্রসাদের 'পৌত্রের মুখে গুনিয়। তাহার বয়স ১১২ বৎসর স্থির 
করিয়াছিলেন (রামপ্রসা্গ, ২য় সং, পূ, ৩৮১) ! অর্থাৎ সর্ববকনিষ্ঠ সন্তান রামমোহনের 

জন্ম কালে রামপ্রসাদ্দের বয়স হয় প্রায় ১** বংসর !! 
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শকে জন্মের কথা কলাসচঙ্্র সিংহও 'বহ্যত্ে' জানিতে পারিয়াছিলেন 

(সাধকসঙ্গীত, ১ম সং, ১ম ভাগ, অবতরণিকা, পৃ. ২৭), কিন্তু তাহার 

স্ত্রটি তিনি নির্দেশ করেন নাই । 

রামপ্রপাদের এই কালনির্য়ের সমর্থন পারিবারিক ইতিহাস হইতে 
পাওয়া যায়__আমরা ছুইটি প্রমাণ উল্লেখ করিতেছি । ভরত মল্লিক 
রত্বপ্রভায় রাষেশ্বর সেনের পুত্রকন্তার উল্লেখ করেন নাই, অথচ 

রামেশ্বরপত্বীর ছোট ভগিনীর ( অর্থাৎ রামেশ্বরের জ্যেঠ ভ্রাতৃজায়ার ) 

কন্ঠার বিবাহ উল্লেখ করিয়াছেন (চন্ত্রপ্রভা, পু. ৫৫, ২৭২) রত্বপ্রভা, 

পৃ. ২১, ৫৮)। স্তরাং বুঝা যায়, রত্বপ্রভা রচনাকালে (প্রায় 

১৬৮০ শ্রী) রামরাম মেন বাল্য অতিক্রম করেন নাই। ১৬৭০ সনে 
রামরামের জন্ম ধরিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুঞজজ নিধিরামের জন্ম হয় ১৭০০ 

সনে কিন্বী কিছু পরে (নিধিরাষের প্রপৌব্র গঙ্জাচরণ কে. এম. 
ব্যানাজ্জির, ১৮১৩-৮৫ শীঃ, সহাধ্যায়ী ছিলেন--সা-প-প, ৫২, পৃ. ২ 

রষ্টব্য )। নিধিরামের সহিত রামপ্রসাদের বয়োব্যবধান প্রায় 

২০ বৎসর । পক্ষান্তরে, রামপ্রসাদ ২২ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন এবং 

তাহার বুদ্ধ বয়সের পুত্র রামমোহনের জন্ম প্রায় ১৭৭০ শ্রী; (এ, ও, 

পৃ. ৭)। রামপ্রসাদ ভারতচঞ্জের বয়ঃকনিঠ ছিলেন সঙ্গেহ নাই। 
রামপ্রসাদের বহু কবিতা দুর্ব্বোধ্য। পনলিনী নবীনা মলোমে1হিনী” 

শীর্ষক গানের একটি অংশ এই--"সোম-মৌলিপ্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল 
ধাম, ভজে বুধ বৃহস্পতি, হীন কর্্মনীশ11” এই অদ্ভুত পঙ.ভ্ির প্রকুত 
অর্থ আমাদের অজ্ঞাত। বাহাতঃ এ স্থলে পাঁচটি গ্রহের নাম দৃষ্ট 

হইতেছে--সোম, মল, বুধ, বৃহস্পতি ও রবিজ অর্থাৎ শনি । আমাদের 
মনে হয়, কবি তীহার জন্মকালীন গ্রহসংস্থান অংশত উদ্ধার করিয়া এই 
হেঁয়ালী রচনা করিয়াছেন--“রবিজ মঙ্গলধাম+ পদের অর্থ হয় শনিগ্রের 
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যঙ্গলগৃছে (মেষে বা বৃশ্চিকে ) অবস্থিতি এবং “ভজে বুধ বৃহস্পতি? অর্থাৎ 

বুধ স্বগৃছে বৃহম্পতিযুক্ত। ইহা! এক অতি বিম্ময়কর ঘটনা যে, ১৯২৭ 

সনের আশ্বিন মাসে বস্ততই শনি বৃশ্চিকরাশিতে এবং বৃহস্পতি 
কন্তারাশিতে বুধের সহিত অবস্থিত ছিল এবং ১১১২ সালের পর 

এই গ্রহসংযোগ উক্ত শতাবীতে আর কোন বৎলর ঘটে নাই। ন্থুতরাং 

১১২৭ সনের আশ্বিন মাসে রামপ্রসার্দের জন্ম হুক্তরভাবে নির্ণয় 

করার প্রলোভন আমর। ত্যাগ করিতে পারিলাম ন]। 

কন্মজীবন 

রামগ্রসাদ দারিস্র্যবশতঃ চাকরী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু 
অত্যল্পকাল মাঞ্স। তাহার অপুর্বব কর্মজীবন বর্ণনা করিয়া ঈশ্বর পু 

লিখিয়াছেন £--( সংবাদ প্রভাকর৮ ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ২-৩) 

প্রামগ্রসাদ সেন প্রথমাবস্থায় কলিকাতাস্থ বা তন্নিকটম্থ কোন 

বিখ্যাত ধনির গৃহে ধনরক্ষকের অধীনে এক মুস্থরির কর্মে নিযুক্ত ছিলেন, 

কিন্তু বিষয়বাসনা-বিহীনতা জঙ্চ তৎকর্ম্নে তাহার মনের অভিনিবেশ 

মাক্র ছিল না, এ কারণ তিনি তহুবিলদারের প্রিয় হইতে পারেন 

নাই, সর্বদাই উভয়ের মধ্যে বাঁকৃকলহ ও বিবাদ হইত, সেন কবির 

চাকরি কর কিছু উদ্দেশ্য বা অঙিপ্রেত ছিল না, তিনি মানপিক জঙ্কল্ল 

পূর্ববক যে পরম প্রভূর দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন শুদ্ধ তাহারি কার্ধ্য 

করিতেন, মানব প্রভু বিরক্ত হইলে উপস্থিত পদে বিপদ হইবে সে দিকে 
দৃকূপাতো| করিতেন না, প্রতিদিবস নিয়মিত কালে কার্যের আসনে, 

উপবিষ্ট হইয়া খাতার পাত] খুলিয়া আগ! গোড়া শুদ্ধ *এ্দূর্া” প্্রীহ্র্থা” 

এই নাম লিখিতেন, এই প্রকারে যখন খাতার জমুদয় পাতা কেবল 
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প্ছুর্দানামে” পরিপূর্ণ হইল, তখন সর্বশেষে এই একটি গান লিখিয়! 
বসিলেন। বথা-- 

“আমায় দেও মা তবিল্দারী। 

আমি নিমকৃহারাম নই শঙ্করী॥ 

পদ্দরত্ব ডাগার সবাই লুটে, ইহ! আমি সইতে নারি । 

ভাড়ার জিম্ম আছে যাঁর, সে যে ভোলা জিপুরারি । 

শিব আশুতোষ ন্বভাব দাত], তবু জিন্মা রাখে! তারি ॥ ১ 

অর্ধ অঙ্গ জায় গির, তবু শিবের মাইনে ভারি । 

আমি বিনা মাইনায় চাকর কেবল, চরণ ধুলার অধিকারী ॥ ২ 

যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি। 

যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে তোমা পেতে পারি ॥ ৩ 

প্র সাদ বলে এমন্ পদের বালাই লয়ে আমি মরি। 

ও পদ্দের মত, পদ পাইতো, সে-্পদ্ লোয়ে বিপদ সারি ॥ ৪ 

থাতার শেষ পব্রে এই কৰিত লিখিত হইলে তহৰিলদার সেই 
খাতা দৃষ্টি করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও ব্যগ্র হইয়া আপনার প্রভুর নিকট 
কহিলেন, “মহাশয় একট! পাগল ও মাতাঁলকে বিশ্বাসপূর্ধক কর্ম দিয়া 

কি সর্বনাশ করিয়াছেন! দ্রেখুেন এমন মুনীর পাক খাতাথান। 

একেবারে নষ্ট করিয়াছে, ইহাতে অস্কপাতমান্ত্র নাই, কেবল পাগলামি 
করিয়াছে ইত্যাদি" উক্ত প্রতু তচ্ছবণে খাতার আগাগোড়া সকল 
পাতা বিলক্ষণরূপে বিলোকন ও প্আমায় দেও মা তবিলদারি" এই 

পঙ্ণটি সমুদয় তিন চারি বার পাঠ করতঃ অত্যন্ত চমৎরুত হইয় 

প্রেমাশ্র বর্ষণ করিতে লাগিলেন এবং খাজাঞ্চিকে কহিলেন প্ডূমি পাগল 
ও মাতাল বলিয়া কাহার উপর অভিযোগ করিতেছ? এ ব্যক্তিতো 
কাচা কর্দ করিয়া পাকা খাতা নষ্ট করে নাই, পাক! খাতায় পাকা কর্দই 



১৪ কবিরঞ্জন রামপ্রপাদ সেন 

করিয়াছে, ভূমি কথার ঈক্গতে ও ভাবের ভঙ্গিতে এই সঙ্গীতের মর্দ্ 
গ্রহণ করিতে পার নাই, আর তুমি বিষয়মদে মত্ততা জন্ত সইহাকে 
চিনিতে পার নাই, রামপ্রসাদ সেন সামান্ত মন্ুষ্য নহেন, সাক্ষাৎ 

দেবী পুত্র, অতি সাধু ব্যক্তি” পরে অতি প্রিয়বাক্যে সঙ্োধনপূর্ব্বক 

কবিরপ্রনকে কহিলেন, “রামপ্রসাদ ! তুমি যে পদ্দে পদার্পণ করিয়াছ 

তাহাতে এ পদ্দে বন্ধ রাখায় কেবল তোমারি বিপদ করা হইতেছে, 
তুমি যাবজ্জীবন এই সংসার কাননে বিচরণ কর্পিবে আমি তাবৎকাল 
তোমাকে ৩০ ত্রিশ মুদ্রা মাসিক বৃত্তি প্রদান করিব*চ তোমার আর 

ক্ষণরকাল এখানে থাকিবার আবশ্তক করে না, যাও তুমি এখনি আপনার 

গৃহে গিয়া স্বকাধ্য সাধন কর।* (*পাদটাকা--এই স্থলে ছুই প্রকার 
প্রবাদ আছে, কেহ কেহ কহেন, খিপ্দিরপুরন্থ ৬দেওয়ান গোকুলচন্ত্র 

ঘোষালের নিকট, কেহ কেহ কহেন, কলিকাতাস্থ নবরঙ্গ কুলপতি 

৬ছুর্াচরণ মিত্রের নিকট মুস্ুরিগিরি কর্ম করিতেন )। 

এই মাসিক বৃত্তি ব্যতীত “নানা স্থান হইতে নান! ব্য!ক্ত বাহারা 

সংকীর্তনাদি নান! বিষয়ক গীত লইতে আসিত তাহারা কালীর ও 

কবির প্রণামিস্বূপ অনেক অর্থ ও বন্প্রকার দ্রব্যাদি অর্পণ করিত।” 

(এ, পৃ. ৩ ) কিন্তু রামপ্রসাদের ঘারিক্ত্য কোন কালেই ঘুচে নাই--তিনি 
অতিশয় দাতা ও দয়ালু ছিলেন এবং অগ্চুগত দীন দরিদ্রকে মুক্তহস্তে 

সমুদয় দান করিয়া ফেলিতেন। 

ধন্নজীবন 

বন্ততঃ জেবীপুক্র রামগ্রসাদের সমগ্র জীবন ধর্মসাধনায়ই কাটিয়াছে 

এবং তাহার কবিত্বশক্তির প্রকাশ ধর্দমজীবনেরই অঙ্গরূপে গ্রহণীয়। 



ধন্মজীৰন ১৫ 

তাহার রহম্তাবৃত সাধনার কথা নানা জনে নান! ভাবে ব্যাখ্যা 

করিয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্ডের মতে “ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্ত করিতেন 
না, ইহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্ট রূপ 

প্রমাণ হইয়াছে ।***নিরাকারবাদির৷ প্বরক্গ” শব উল্লেথপূর্বক ধাহার 
উপাসনা! করেন ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তাহারি আরাধনা ও 

উপাসনা করিতেন**ন* (পৃ৮) রামপ্রসাদ বিস্তান্থুদার কাব্যে স্বয়ং 

তাহার অভিমত এবং সাধনফল কিয়ৎ পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন-- 

তন্বার! প্রমাণ হয়, তিনি “বীরাচারী+ তান্ত্রিক ছিলেন অর্থাৎ পুজার 

অঙ্জরূপে মগ্যার্দি গ্রহণ করিতেন। তাহার সাধনক্ষেত্র উল্লেখ করিয়া 

তিনি লিখিয়াছেন,- 

ধরাতলে ধন্ত সে কুমারহট্টগ্রাম। 

তত্র মধ্যে সিদ্ধগীঠ রামকৃষ্ণ নাম ॥ 

শীমগ্প জ্বাগ্তত শৈলেশপুত্রী যথা । 

নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা ॥ 

কিঞ্িং তিঠিলে ফলাপেক্ষ! ছিল কিবা । 

ক্ষীণপুণয দেখি বিড়হ্বন! কৈল| শিবা ॥ ( পৃ. ৯৮-৯৯) 

তাহার সাধন! দেবীর বিড়ম্বনায় সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, এ কথা নিজ 

পত্ধীর সৌভাগ্য বর্ণনা করিয়া তিনি একাধিক বার অগ্থব্রও লিখিয়াছেন ঃ 
ধঙ্গ। দারা স্বপ্পে তার! প্রত্যার্গেশ তারে। 

আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥ 

জন্মে জম্মে বিকায়েছি পার্ঘপত্রে তব। 

কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব॥ 

( পৃ. 1৮০১ 8০, ৫০১ ১০১১ ১৫৪) ১৭৬-৭৭) 

এক স্থলে তাঁহার সাধনমার্গের তত্ব তিনি প্রায় পষ্টাক্ষরেই সুচন! 
করিয়াছেন £-- 



১৬ কবিরঞ্জন রামগ্রাসাদ সেন 

ভাব রে ভকত নর ফালী কল্পতর । 

তার! নাম তরী তাহে কাগ্ারী প্রীথুরু ॥ 

চতুষ্পদ চতুষ্পদ না লডে একা স্ত। 

আজ্ঞা কিন্ত আজ্ঞাপেক্ষ! এ শাস্ত্র সিদ্ধাস্ত ॥ 

ও ক রা 

হলাহলাম্বতায়ত রস হলাহল। 

ক্রিয়াক্রিয়া কলিকালে পীদ্র ফল(ফল। 

পরম সংস্কৃতবিত1 গুরুরতিগম্যা | 

বীর্ধ্যবস্ত সাধক জনার মনোরম্যা ॥ 

সল্লোক যে পথগামী সেই পথে পথ । 

কহে কবিরপ্তন আমার এই মত ॥ (পৃ. ১৪৩) 

চতুষ্পদ” অর্থাৎ পশ্বাচারী একান্তভাবে পুরুষার্থ লাত করিতে পারে 
না এবং কলিকালে ক্রিয়াক্রিয়া, অর্থাৎ বীধ্যবন্ত সাধকের পক্ষে 

পঞ্চমকারের সাধনই সগ্যঃফলগ্রদ--'আমার এই মত” বলিয়া রামপ্রসাদ 

দুচতাবেই তাহ! ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পথ যে বিপৎস্কুল, তাহা 
তিনি গোপন করেন নাই (“ব্যতিক্রমে বিস্তর বিপদ পদে পদে, 
পৃ ১৪৩)। দ্ুন্দরের শবসাধন, বিদ্যা্ছন্গার উভয়ের মহাশঙ্খমালা জপ 

( “সঙ্গোপনে জপে রামা মহাশঙ্খমালা,, পৃ ১৫৩) প্রভৃতি বহু কল্সিত 

অগ্গুষ্ঠানে রামপ্রসাদ তাহার সাম্প্রদায়িক আচার নিবদ্ধ করিয়াছেন। 

কুলাচার নামে পরিচিত এই সাধনপথে ব্রহ্গজ্ঞানী তিন্ন অপরের অধিকার 
নাই। রামপ্রসাদ যে এই পথের প্রন্কৃত অধিকারী ছিলেন, অর্থাৎ তাহার 

যে ভেঙজ্ঞান নুণগ্ড হইয়াছিল-_তাহার প্রমাণ বিস্তানুনারে ও পঞ্জাবলীতে 
পাওয়া যায়। আমরা ছুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

ভধানী শঙ্কর বিষুণ এক ব্রহ্ম তিন। 

ভেদ করে সেই মৃ়জন প্রজ্জাহীন ॥ ( “বিভা নুজ্দর, পৃ, ১৮৮) 



ধর্মজীবন ১৭ 

রাজ্য শুদ্ধ ভেকধর, সভাই সাধক নর, মুখে কহে রাধাক্কঞ্ণচ বাণী। 

চিত্তে বান্ধ' কালপ্রিয়া, আজ্জামত করে ক্রিয়া, এইরূপে কাল কাটে প্রাণী । 

বৈশ্ত ক্ষত্রী বৈদ্য শুদ্র, নিত্যানন্দ বীরভন্ত্র, কর ভাল নহে যেবা কছে। 

তার কিন্ত নাহি স্বর্গ, শুন কি ধীরবর্গ, সেও পাপী সে সঙ্গে ষে রছে॥ 

(পৃ. ১৪৮) 

রামপ্রসাদের অভ্ভ্যুদয়কালে বাঙ্গলার সর্বজ্র ব্যাপকভাবে কুলাচাঁর 

প্রচলিত ছিল--বর্তমানে প্রায় কেহই এ কথা অবগত নছেন। আমরা 
একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ হইতে ইহার প্রমাণ উদ্ধত করিতেছি । কৃপারাম 
তর্কবাগীশের পুক্্র কেশব স্থায়ভূষণ প্রায় ১৮০০ খ্রষ্টাব্ধে কালিকাচর্চন- 

চক্জিক! ও দীক্ষণচন্দ্রিক! রচন] কখেন। তাহার একটি পঙ.ক্তি এই-- 

ইদানীং গৌড়-দক্ষিণরাঢেযু অন্তেঘপি চ দেশেযু বহবশ্চাতুর্বণিকাঃ 
কুলাচারেণেষ্টদেবতামারাধয়ন্তি” ( দীক্ষণচক্জিকা, ১০৩২ পত্ত্র)। এই 

আচারাছুষ্ঠানের ফলে রামপ্রসার্দের এক দিকে নানাবিধ অলৌকিক 

ধরশ্ব্য্য লাভ হইয়াছিল এবং অপর দিকে লোকসমাজে মাতাল অপবাদ 
রটিয়াছিল। আমরা গুপ্তকবির লেখা হইতে ছুইটি কাহিনী উদ্ধৃত 
করিতেছি । 

«“এক দিবস রামপ্রসা্গ সেন বাটীর বেড়! বান্ধনের জঙগ্ভ দড়ি, বাশ, 

বাকারি প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ঘরামীর অন্বেষণে গমন করিয়াছিলেন, 

ক্ষণকালের পরেই ঘরামী লইয়৷ প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দেখিলেন, বীশ 
ৰাকারি দড়ি প্রভৃতি আপনারাই যথাস্থানে সংলগ্ন হুইয়! বেড়া বন্ধ 

করিয়াছে । ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাসি ও গ্রামবাসিগণের মধ্যে 

কোলাহল শব ঘোষণ। হইয়া উঠিল ্যে, কাশীপুরেশ্বরী অন্ন স্বয়ং 

'আসিয়! রামপ্রসাদ সেনের বেড়া বাধিয়| দিয়াছেন।” (সংবাদ প্রভাকর। 

১ল1 পৌষ ১২৬০, পৃ. ৮) 
্ 



১৮ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 

"এক দিবস দিবাভাগে কবিরঞ্জন কুলক্রিয়া সমাধা করত কুমারহট্ট্রের 
বলরাম তর্কভূষণ নামক বিখ্যাত তাকিক পণ্ডিতের টোলের সম্মুখ দিয়! 

গমন করিতেছিলেন, উক্ত অভিমানী পণ্ডিত তাহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃম্বরে 

কহিয়াছিলেন “দেখ দেখ মাতালব্যাটা যাইতেছে ।”***্রামপ্রসাদ সেন 

হান্তবদনে 'ও তাঞ্ষিক ভট্টাচাধ্য ! কি বলিতেছ ? এই বলিয়াই 

গান ধরিলেন। ষথা। 
“রসনে কালী (নাম) রটরে। 

স্বত্যুরূপা নিতান্ত ধরেছে জটরে ॥ 

কালী যার হৃদে জাগে, তর্ক তার কোথা লাগে, 

কেবল বাদার্থ মাত্র, ( থুজতেছে ) ঘট পটরে । ১ 

রসনারে কর বশ, শ্যামানামাস্বত রস, 

গান কর, পান কর, পান্্র বটরে ॥ ₹ 

সুধাময় কালী নাম, কেবল কৈবল্যধাম, 

করে জপন] কালীর নাম, কি উৎকটরে | ৩ 

শ্রুতি রাখ সত্বগুণে, অন্য নাম নাহি শুনে, 

প্রসাদ বলে দোহাই দিয়া, শিবে কঠোরে ॥৮ ৪ 

তথা । 

“সুর। পান করিনেরে | সুধা থাই কুতুহলে ॥ 

আমার মন্ম'তালে মেতেছে আজব 

মদ্মাতালে মাতাল বলে।”৭ ( এ, পৃ. ৪) 

প। কঝামপ্রসাদ সম্বন্ধে জনশ্রুতি অগ্াপি নিঃশেধিত হয় নাই । আমর ১৩৫৪ সনে 

এক পূর্বববঙ্গবাসীর প্রমুখাৎ নিক্বোন্ত ঘটনার কথা শুনিয়াছিলাম। মগ্যপায়ী রামপ্রসা 

তাহার মাতুলের সঙ্গে থাকিতেন। কোন ধনীর গৃহে উৎসবোপলক্ষ্যে রামপ্রসাদকে বাদ 

দিয়া মাতুলের নিমন্ত্রণ হয় । রামপ্রসাঁদ মাতুলের সঙ্গে বাইয়া তাহার সঙ্গীতদ্বারা৷ সকলকে 



পৃষ্ঠপোষক ও ভূসগ্সত্তি 
রামপ্রসাদদের অলৌকিক ক্ষমতা ও কবিত্বশক্তির কথা দেশময় 

প্রচারিত হইলে মানিক বৃত্তিদাতা ব্যতীত বু প্রধান ব্যক্তি, তাহাকে 

নান] ভাবে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং কেহ কেহ 

ভূসম্পন্তি দান করিয়াছিলেন। কয়েকটি নাম উল্লিখিত হইল। (১) 
নবন্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র সর্বদা! পণ্ডিত ও কবিগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত 

থাকিলেও রামপ্রসার্দের “কবিতা সকল লোকমুখে শ্রবণ করত অত্যন্ত 

সন্তষ্ট হইতেন, এবং ইহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন।*." 

পরস্ নবন্বীপাধিপতির মনে এইবপ ইচ্ছা হইল যে, রামপ্রসাদ তাহার 

অধীন হইয়া নিরস্তর নিকটে থাকেন, কিন্তু সে মনোরথ পূর্ণ করিতে 
পারেন নাই, কারণ তৎকালে রামপ্রসাদ্দের মন অধীনত! ও বিষয়বাসন৷ 

হইতে এককালেই বিরত হইয়াছিল। এ সময়ে রামপ্রসাদ সেনের 
প্রতি ও তাহার কবিতার প্রতি মহারাজের এতদ্রপ গ্রীতি জন্মিল যে 

তিনি মধ্যে মধ্যে হালিশ্হরে শ্বয়ং আসিয়। নিজ স্থাপিত কাছারী বাটাতে 

কিছু দিন প্রবাস করত রামপ্রসাদ সেনকে আহ্বান করিয়া প্রচুরতর 

প্রযত্ত পুরঃসর তাঁহার কবিতা সকল শ্রবণ করিতেন এবং তাহাতেই 

মুধ করেন এবং গানের পর তাহার পিপাস। নিবৃত্তির অন্ত জল আনীত হইলে দেখা গেল, 

সব জল মছ্যে পরিণত হইয়াছে! লক্ষ্য কর! আবশ্যক, পূর্ববঙ্গের ছিজ রামপ্রমাদ মাতুলের 

সহিত খাকিতেন, ঘুণাক্ষরেও এইরপ কথ গুনা যায় নাই। পক্ষান্তরে গুপ্তকবি 

লিখিয়াছেন, “রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আসিতেন, তখন যোড়াসাকোর 

দোয়েহাটায় তাহার মাতুলবাটাতে থাকিতেন।” (পৃ. »* ) সুতরাং ঘটনাটি কলিকাতায়ই 
ঘটির। থাকিবে। 
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সন্তষ্ট হইয়| তাহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন ।*_- 
(ঈশ্বর গুপ্ত)। এখানে সাবধানে লক্ষ্য করা আবশ্তক, রামপ্রসাদ 

কোন গ্রন্থে বা পদে রাজ! কৃষ্ণচঞ্জের নামোল্লেখ করেন নাই এবং 

তাহার শ্বয়ংখ্যাপিত “কবিরঞ্জন” উপাধি যে কৃষ্ণচন্ত্র দিয়াছিলেন, ঈশ্বর 

গুপ্তের লেখ। ছাড়! তাহার কোন প্রমাণ অগ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় 

নাই। 
বাঙ্গালা ১১৬৫ সালে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৪/০ চৌদ্দ বিঘা ভূমি 

রামপ্রসাঙ্গ' সেনকে নিষ্ধররূপে প্রদ্দান করেন, তাহার সনন্দ পত্রে লিখিত 

আছে “গর আবাদী জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়া পুত্র পৌন্রাদিক্রমে ভোগ 
দখল করিতে থাক।” পরস্ধ তাহাতে রাজার মোহর ও নাম স্বাক্ষরিত 

আছে, এ ভূমি কুমারছট্রের অতি নিকটেই।”_-( ঈশ্বর গুপ্ত, পৃ. ৭) 
রামপ্রসাদের পুত্র রামলাল সেন “শন ১২০২ সাল ১৯ অগ্রহায়ণ” 

তাহার পিতার নামীয় “মহান্রাণ সম্পত্তির বিবরণ চারিটি পৃথক্ 
তাযদ্াদদে দাখিল করেন--তন্মধ্যে ১৮৩৪৮ নং তায়দাদে আছে, 

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে মোট ৫১/০ বিঘা নিফর জমী দান 

করিয়াছিলেন। যথা-- 

বউলপুর ১৮/০ উৎড়া পরগণ! 

পন্মনাতপুর ১%/০ শী 

মামুক্পুর  ১৬/০ হাবিলিসহর পরগণা। 

তৎকালে হালিসহর নদীয়া! জিলার অন্তর্গত ছিল। রামছলাল সেন 
চারিটি তায়দাদের সঙ্গে "আসল সনন্দ দর্শাইয়া নকল দাখিল” 
করিয়াছিলেন । নদীয়া! কালেকৃটরীতে তন্মধ্যে ছইটি এবং সৌভাগ্যবশতঃ 
রাজা কৃষ্ণচন্ত্রের সনদাটি এখনও রক্ষিত আছে--ছুইটি নাই। রাজা 

কৃষ্ণচঞ্জের সনদের নকল এই £-_ 
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নকল শ্রীরাম 
ণ শরণং চট 

পারশী ক 
৯১ 

১৪৮৩ € 

ইঙ্গরাজী 

শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু শুভাসী:ঃ প্রয়োজনঞ্চ বিশেষঃ এ 

অধিকারে তোমার ভূমিভাগ কিছু নাহি অতএব বেওয়ারিষ গরজমা 

জঙ্গলভূমি সমেত পতিত পরগণে হাবেলীসহর ১৬ যোৌল বিঘা এবং 

পরুগণে উথড়ায় ৩৫ পয়ত্রিষ বিঘা! একুনে ৫১ একনট বিষা তোমাকে 

মহোত্তরাণ দিলাম নিজ জ্রোত করিয়া ভোগ করছ ইতি সন ১১৬৫ 

তারিখ ৪ ফাস্তন শহর-_ 

এই দান পন্জর বোধ হয় গুগুকবি স্বয়ং পরীক্ষা করেন নাই এবং 
রাজা কৃষ্ণচন্ত্র-দত্ত অপর কোন দানপত্র রদুনন্দন উল্লেখ করেন নাই। 
দানপত্রে 'কবিরঞ্জন” উপাধি লিখিত নাই, অর্থাৎ ১৭৫৯ গ্রীষ্টাঝের 

পূর্বের এ উপাধি প্রদত্ত হয় নাই। কারণ, আমরা কৃষ্ণচঞ্জের বহু 
সনদ পরীক্ষা করিয়াছি-_দানভাজন ব্যক্তিদের উপাধি সর্বত্র সাবধানে 

লিখিত থাকে । উদ্দাহরণম্বরূপ ভারতচন্ত্র রায় গুণাকরকে প্রদত্ত 

১১৫৬ সন ১ অগ্রহায়ণ তারিখের সনদ দ্রষ্টব্য (সা-প-প, ৫২, পৃ. ৬ )। 

(২) রঘুনন্খীনের বিবরণাঙ্ছসারে হালিসহরের দুতত্্া দেবী ২ বৈশাখ 
১১৬৫ সনে একটি বাটা (পরিমাণ আন্দাজ ১/০ বিঘা) রামপ্রসাদকে 

“বসতি করিতে বৈদ্যান্তর মহাত্রীণ” রূপে দান করেন (১৮৩৪৭নং 

তায়দাদ ও দানপত্রের নকল দ্রষ্টব্য, এ এ, পৃ. ৬-৭)। হালিসহছরের 

বিখ্যাত তালুকদার সাবর্ণ চৌধুরীবংশীয় দর্পনারায়ণ রায় এ পরগণপার 
তাল্ডেঙ্গ গ্রামে ১/০ বিঘা জমী ১৫ আষাঢ় ১১৬৫ সনে রামপ্রসাদকে 
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দান করেন (১৮৩৪৯ নং তায়দাদ )। দর্পনারায়ণ ছিলেন লক্ষমীকাস্ত 

মজুমদারের অধস্তন ৭ম পুরুব। রামপ্রসার্দের প্রাচীনতম ভূমিদান 
সনন্দের তারিখ ১৭ চৈত্র ১১৬০ সন (.৮ ১৭:৪ গ্রী,)--দাতা উক্ত 

দর্পনারায়ণ, প্রীরাম রায় ও কালীচরণ রায় একযোগে (১৮৩৫০ নং 

তায়দার্দ, ভূমির পরিমাণ মোট ৮/০ বিঘা )। ছ্থতরাং বুঝা যাঁর, 

রামগ্রসাদ শ্বগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ জমীদারদের নিকটই প্রথম ভূসম্পত্তি 

অর্জন করিয়াছিলেন । বিগ্যান্ুলারের বহু স্থলে রামপ্রসাঙ্দ ব্রাঙ্গণভক্তি 

প্রকাশ করিয়াছেন ৫ 

অকর্তব্য বিপ্রনিন্দা হবেক সপক্ষ । (পৃ, ১৮৬) 

ব্রাহ্মণ মামকী তম ঈশ্বরাজ্ঞ। বটে । 

সাবধানে রবে ধরামর সন্নিকটে ॥ (পৃ. ১৮৭) 

(৩) কালীকীর্তনে রামপ্রসাদদ চারি বার “রাজকিশোরে'র 

নামোল্লেথ করিয়াছেন এবং সর্ধবশেষে তাহার অপূর্ব স্তুতি করিয়াছেন 
__প্চঞ্চলা অচল গৃহে তব পূর্ণ দয়া” ইত্যাদি । ইহার আদেশেই 
কালীকীর্তন রচিত হইয়াছিল। গুপ্তকবি তাহার পরিচয়াি লিখিয়া- 
যান নাই। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত “তীর্থমঙ্গলে” হুগলীর দেওয়ান 

রাজকিশোর রায়ের নাম আছে--তিনি অভিন্ন হইতে পারেন। 

রামপ্রসা্দ তাহার রচনাবলীর মধ্যে কুত্রাপি প্রবলপ্রভাপ রাজা 
কঞ্চচন্ত্র ও স্বগ্রামবাসী পৃষ্ঠপোষকদের নাম করেন নাই। রাজকিশোর 
সম্ভবতঃ তাহার কোন ধনী আত্মীয় ছিলেন। 

(8) গুপ্তকবি একটি বিস্বৃতপ্রায় সম্বাদ এক স্থলে লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন--পরবর্তী কোন লেখকই তাহা লক্ষ্য করেন নাই। 
“্রামপ্রসাদ সেন যখন কলিকাতায় আমিতেন, তখন যোড়ানাকোর 

দোয়েহাটায় তাহার মাতুলবাটাতে বাম করিতেন। ৬চুড়ামপি দত্তের 
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সহিত অত্যন্ত প্রণয় ছিল, সর্বদাই তাহার নিকট গিয়া আমোদ আহ্লাদ 

করিতেন, তিনি অতি স্থবক্তা ও প্রিয়ভাষী ছিলেন ।”--( পু. ১০ )। 

চড়ামণি দত্ত কলিকাতার একজন সন্ত্রাস্ত কায়স্থ বড়লোক এবং রাজা 
নবকৃষ্ণের সমকালীন । “কা'য়স্থকৌন্ত-সারসংগ্রহ' নামক গ্রন্থের (চৈত্র 
১২৮২ সনে প্রকাশিত ) শেষাংশে (পৃ. ৬০-৬৮ ) কায়স্ব কৃতী পুরুষদের 

একটি তালিকা আছে। তন্মধ্যে শোভাবাজার পূর্বভাগে নবকৃষ্ণ, 

কালীপ্রসাদ দত্ত ও চুড়ামণি দত্তের নামোল্লেখ জষ্টব্য (পৃ. ৬০)। 
রামপ্রসাদ শ্বয়ং কিম্বা অপর কোন লেখক তাহার মাতুলের নামপরিচয়ালি 
উল্লেখ করেন নাই। রামপ্রসাদের সহিত মুরসিদাবার্দে নবাব 

সিরাজুদ্দৌলার সাক্ষাৎকারপ্রসঙ্গ গুপ্তকবির “কোন আত্মীয় বন্ধুর পত্রে 

প্রকাশিত হইয়াছিল ("সংবাদ প্রতাকর, ১লা মাঘ ১২৬০, পৃ. ৮)-- 
তিনি রামপ্রসাদের স্বগ্লামবাসী ছিলেন। প্রবাদদটি বিশ্বাস করা কঠিন। 

অধন্তন বংশধানা 
রামপ্রসাদ বিগ্তান্ুশর কাব্যের নানা স্থানে তাহার পুক্র-কণ্তা ও 

পরমাত্ীয় ব্যক্তিদের নামোল্লেখ করিয়াছেন-তাছ!র বিবৃতি অনাবশ্ক। 

বিশেষতঃ প্রবৃতিমার্ণের প্রতি রাম প্রসাদের মনোবৃত্তি নানা পদ্দে এবং 

বিষ্তান্থন্দরে ( প্কন্তা পুত্র জন্মিলে কেবল কর্্মভোগ” পৃ ১৩৮ ) ব্যক্ত 

রহিয়াছে । অতুল বাবু অশেষ পরিশ্রমে রামপ্রসাঙ্দের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা 

নিধিরামের ( প্রলাদীকথা, পৃ. ৩৩৫-৪০) এবং পুত্র রামছুলাল ও 

রামমোহনের বংশাবলী ও পারিবারিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়। গিয়াছেন। 

রামছুলালের ধারা এখন নুণ্ড হইয়াছে । রামমোহনের ধারা বিগ্কমানি 

'আছে-তীহার প্রথম পক্ষের পুত্র জয়নারায়ণ, তৎ্পুত্র গোপালক 
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(২৯1৪।১৮৯৫ঘ্রী, ৭৩ বৎসর বয়সে স্বর্গত 7, তৎপুত্র কালীপঙ্ন ( ১৯১২1 

১৯১৩ শ্রী, ৬৭ বৎসর বয়সে স্বর্গত ), তৎপুত্র মানসরঞ্জন প্রভৃতি । 

রামমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের পুত্র হুর্গাদাস ( ১২৯৩-৪ সনে প্প্রায় ৮০, 
বৎসর বয়সে স্বর্ণত ), তৎপুত্র অমরনাথ (৫141১৮৬২---২৩।১০।১৯২৭ খ্রী,), 
তৎপুত্র রামরঞ্জন (১২৯১ সনে জন্ম) প্রভৃতি । শ্শ্রীমতী পরমেশ্বরী 

সর্বজ্যেষ্ঠ গুতা” (বিষ্ঠান্থন্দর, পৃ. ৯৯), অপর কণ্ঠা জগদীশ্বরী, অগুজ 

বিশ্বনাথ ও ভগ্ীহ্বয়ের পরিচয়াদি বহু কাল লুপ্ত হইয়াছে। 

মৃত্য 
রামপ্রসাদের দেেহত্যাগের অতি বিশ্ময়কর ঘটনা ঈশ্বর গুপ্তের 

লেখা হইতে অবিকল উদ্ধৃত হইল (পৃ. ৯)--পপ্রাচীন লোকের! 
কহেন “তিনি শ্যামা প্রতিযা বিসর্জন সময়ে পরিজন স্বজন বান্ধব 

সকলকে কহিলেন, অগ্থ মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জন 

হইবে, অতএব তোমর। সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস, 

আমি পদব্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বু লোক সমভিব্যাহারে 

জান্বী-তটে গান করিতে করিতে আইলেন* ন্তিদশতরঙ্গিণীতীরে 

যতক্ষণ জীবিত ছিলেন ততক্ষণ অতি আশ্চর্য আশ্চর্য্য ভক্তিরসের 

বিধায়ি পদ অনেক গুলীন রচন1! করিয়াছিলেন, গঙ্গাযাত্রার সময়ে 

পথিমধ্যে যে কয়েকটা গান করেন তাহার একট! গান এই | 

কালীগুণ গেয়ে, বগল বাজায়ে, 

এ তন্থু তরণি ত্বরা করি চল বেয়ে। 

ভবের ভাবন! কিবা, মনকে কর মেয়ে । 



মৃতু ৫ 

দক্ষিণ বাতাস মূল, পৃষ্ঠদেশে অনুকূল, 

অনায়াসে পাবে কুল, কাল রবে চেয়ে ॥ ১ 

শিক নহে মিথ্যাবাদী, আজ্জাকারী অণিমাদি, 

প্রসাদ বলে প্রতিবাদী, পলাইবে ধেয়ে ॥ ২ 

তথা । 

বল দেখি ভাই কি হয় মোলে। 

এই বাদানুবাদ করে সকলে ॥ 

কেউ বলে ভূত প্রেত হবি, কেউ বলে তুই স্বর্গে যাবি, 

কেউ বলে সালোকা পাবি, কেউ বলে সাযুজ্য মেলে ॥ ১ 

বেদের আভাস, তুই ঘটাঁকাশ, ঘটের নাশকে মরণ বলে । 

ওরে শুগ্ধেতে পাপ পুণ্য গণ্য, মান্ঠ করে সব খোয়ালে । ২ 

প্রসাদ বলে ষ! ছিলি ভাই, তাই হুবিরে নিদান কালে । 

যেমন জলের বিশ্ব জলে উদয়, জল হোয়ে সে মিশায় জলে ॥ ৩ 

তীরে নীরে শরীর স্থাপন করত এই গান করিলেন। 

যথা। 

“নিতান্ত যাবে দীন, এ দিন যাবে, কেবল ঘোষণা রবে গে! । 

তার! নামে অসংখ্য কলঙ্ক হবে গো ॥ 

এসেছিলাম ভবের হাটে, হাট কোরে বোসেছি ঘাটে, 

ও মা গ্রাহ্য বসিল পাটে, নেয়ে লবে গো ॥ ১ 

দ্রশের ভয়! ভোরে লায়, ছঃথি জনে ফেলে যায়, 

ও মা তার ঠাই যে কড়ি চায়, সে কোথা পাবে গোঁ ॥ ২ 

প্রসাথ বলে পাষাণ মেয়ে, আসান্ দে মা ফিরে চেয়ে, 

আমি ভাপান্ দিলাম গুণ গেয়ে, ভবার্ণবে গে! 8” ৩ 

এরুপ প্রবাদ আছে যে, নিম্নলিখিত গান করিয়াই তাহার মৃত্যু হইল।. 
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যথ!। 

“তারা ! তোমার আর কি মনে আছে। 

ও মা, এখন্ যেমন্ রাখলে সুখে, তেম্নি স্ুথ কি পাছে ॥ 

শিব যদি হুন্ সত্যবাদী, তবে কি তোমায় সাধি, মা গে । 

ও মা, ফাকির উপরে ফাকি, ভান্ চক্ষু নাচে ॥ ১ 

আর যদি থাকিত ঠাই, তোমারে সাধিতাম নাই, মা গো । 

ও মা, দিয়ে আশা, কাটুলে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে ॥ ২ 

প্রসাদ বলে মন্ দড়, দক্ষিণার জোর বড়, মা গো। 

ও মা, আমার দফা, হলো রফ1, দক্ষিণ! হয়েছে ॥ ৩ 

প্দক্ষিণ হয়েছে” এই উক্তি করিবামান্্রই প্রাণের দক্ষিণা হইল, অর্থাৎ 

প্রপঞ্চ শরীর পরিহাব করিলেন। প্রাচীন লোকেব মধ্যে অনেকেই 
কহেন তাহার মরণসময়ে ব্রঙ্গরন্ধ, তেদ হইয়াছিল। এ বিষয়ের সত্য- 
মিথ্যা আমরা কিছুই বলিতে পারি না।” 

ঈশ্বর গুপণ্ডের পরে ধাহারা এ বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার! 

কেহই গুগুকবির স্বাভাবিক সাবধানতা অবলম্বন করেন নাই। 

নচনাবলা 

0১ রামপ্রসাদের প্রযত্বরুত এবং লিপিবদ্ধ রচনার মধ্যে কালী- 

কীর্তন সর্বাপেক্ষা! জনপ্রিয় হইয়াছিল। তিনটি ভণিতাতে কবিরঞ্জন 

উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা, 

শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন। 

রচে গান মহাঅন্ধের নয়ন অঞ্জন ॥ 



রচনাবলী ২৭ 

হুতরাং নবাবিদ্কৃত প্রযাণবলে ইহার রচনাকাল ১৭৫৯ খ্রীষ্টাঝের পূর্বে 
হইতে পারে না! এবং বেশী পরেও হইবে না। কারণ, রামপ্রসাদের 
জীবদ্ধশায়ই ইহা! সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল । গুপ্তকবি লিখিয়াছেন :-- 

« “বলা ফেণ-চাটা? নামক একজনা কীর্তনওয়ালা রামপ্রসাদি কালীবীর্তন 
গান করিত, এ ফেণ-চাটা একদিবস কষ্ণচনগরের রাজবাটাতে গিয়া! 

কালীকীর্তন গান করিয়া মধু-বর্ষণ করত সকলের চিত্ত হরণ করিল, 

রাজ! সেই গানে পুলকিত হুইয়! কীর্তনকারিকে কহিলেন 'বলরাম ! এত 

দিম তোমার নাম ফেণচাট1 ছিল, এই ক্ষণে আমি তোমার নাম মধু-চাট। 

রাখিলাম। এতদ্রপ রাজপ্রসাদে প্রফুল্ল হুইয়া প্রণিপাতপূর্বক বলরাম 
কহিল, “মহারাজ ! আমি কৃতার্থ হইলাম, ফলে আক্ষেপ এই ষে 
আপনি রাজা হুইয়। আমার 'ফেণ ঘুচাইয়া দিলেন, “চাটা"টুকু ঘুচাইতে 

পারিলেন না।” রাজা গায়কের এই উক্তিতে প্রসন্ন হইয়া তাহাকে 

উপযুক্ত পারিতোধিক প্রদান করিলেন।” গুগুকধির মতে কালীকীর্তন 

ও কৃষ্ঙকীর্ভন “বিগ্তাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম।” পাত্রী ওয়ার্ড 

(৪:9৭) সাহেবের গ্রন্থে কালীকীর্তনের উল্লেখ আছে (8819৩-1681- 

60100 107 19/000 10:08800 ৪, 9110000 : 776 17 872008, 

[/0080010, 1899, ৬০1, 71) 70, 479 3 8180 111) 70, 9009-1 01 

ইছা! বহু বার মুদ্রিত হইয়াছে--ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৩৩ গ্রীষ্টাবে ইহা মুক্রিত 

করেন” (সা-প-প, ৪৯, পৃ" ৫৫-৬৩, এই সংস্করণ পুনমূর্ণজ্ীত )। শতাধিক 

৮। এ সময়ে আর একটি সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল । ১৭৭৭ শকের ভাদ্র মাসে 

প্রকাশিত গ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও বিহারিলাল নন্দীর সংস্করণে ২২-২৩ বৎসর পূর্ব্ের 'ঢুইটি' 

সংস্করণের উল্লেখ আছে (পৃ. ৩৩ পাদটাক)। লঙ্গ লাহে (বঙ্গভাবা ও সাহিত্য, 

£510., 0. 704) ১৮৪৫ সনের একটি ২* পৃষ্ঠার সংস্করণের উল্লেখ করিয়াছেন । নংবাদ 
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ৰৎসর ধরিয়া বাঙ্গলার দ্ধীসমাজে রামপ্রসাদের কালীকীর্তন মধুবর্ষপ 
করিয়াছিল। ইহার আরন্তে গুরুবনানা (“বনে শ্রীগুরুদেবকি চরণং" 
ইত্যাদি), তৎপর গৌরচন্ত্রী (পগিরিবর! আর আমি পারিনে হে, 
প্রবোধ দিতে উমারে” ইত্যা্দি--গুপ্তকবির মুদ্রিত সংস্করণে ইহা নাই, 
১২৬১ সনের ১লা ঠত্র সংখ্যায় তৎকর্তৃক মুদ্রিত) তৎপর বিস্তৃত 

বাল্যলীল। এবং “গোষ্ঠলীল! অতঃপর একাজ্রকাননে”। একটি শীর্ঘ পদ 

রূপবর্ণন অথবা ভগবতীর রাসলীলা (“জগদস্বা কুঞ্জবনে মোহিলী 
গোপিনী” ইত্যাদি ) মুদ্রিত সংস্করণে ছিল না, ১২৬০ সনের ১ল1 পৌষ 
সংখ্যায় গুগুকবি মুদ্রিত করেন। ব্রজল'লার স্তায় ভগবতীলীলাও 

ইষ্টনিষ্ঠ ভাবুকের চিত্ত মোহিত করে, নিরবচ্ছিন্ন সাহিত্যিক ইহার 
বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিতে পারিবেন না। রামপ্রসাদ পৌরাণিক কাহিনী 

অবলম্বন করিয়৷ কালীকীর্ডভন রচনা করিয়াছিলেন ( প্প্রসিদ্ধ প্রকাশ 

গান পুরাণ প্রমাণে )1” 

কালীৰীর্ভনের তিনটি পদ নিদশনম্বব্প উদ্ধৃত হইল। 

গৌরচন্দ্রী 

গিরিবর | আর আমি পারিনে হে, প্রবোধ দ্বিতে উমারে । 

উম! কেঁদে করে অভিমান, নাহি করে স্তস্তপান, নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে ॥ 

অতি অবশেষে নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উম৷ ধরে দে উহারে । 

কাদিয়ে ফুলালে আখি, মলিন ও মুখ দেখি, মায়ে ইহা সহিতে কি পারে ॥ 

প্রভাকরে ( ১২৬২ সনের ৫ অগ্রহায়ণ সংখা! ) *নিউগ্রেস' হইতে প্রকাশিত কালীকীর্তনের 

বিজ্ঞীপন আছে (মুগ্য ০* )- বিজ্ঞাপনদাতা উমাচরণ চট্টোপাধ্যায় সাং হালিসহর 

খীষবাটা। 



রচনাবলী ২৯ 

আয় আয় মা মা বলি, ধরিয়ে কর অন্ুলী, যেতে চার না জানি কোথারে। 

আমি কহিলাম তায়, চা কিরে ধর! যায়, ভূষণ ফেলিয়ে মোরে মারে ॥ 

উঠে বসে গিরিবর, করি বহু সমাদর, গৌরীরে লইয়া কোলে করে । 

সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা এই লও শশী, মুকুর লইয়! দিল করে ॥ 

মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহান্ুখ, বিনিচ্দিত কোটি শশধরে । 
রঙ ০ রঃ 

আীরামপ্রসাদে কয়, কত পুণাপুধচচয়, জগত জননী যার ঘরে । 

কহিতে কহিতে কথা, সুনিদ্রিতা জগন্মাতা, শোয়াইল পালশ্র উপরে ॥ 

বাল্যলীল। 

জয়া বলে আমি সাধে সাজাইলাম, বেশ বানাইলাম, জগদ্বা! চল পুষ্পকাননে। 

চল চল পুষ্পবনে জয়] দাঁসী যাবে সনে ॥ 

জগদহ্থে বিলস্বেও চল চিস্তপদচলন] । 

লোহিত চরণতলারুণপরাভব, নথরুচি হিমকর সম্পদ দলনা ॥ 

নীলাঞ্চল নিচোল বিলোল পবনে, ঘন সুমধুর নূপুর কিস্কিণীকলন]। 

সকল সময়ে মম হৃদয়সরোরুছে বিহরসি হরশিরসি শশিললনা ॥ 

কল্পতরুতলে শ্রীরাজকিশোর ভাবে, বাঞ্ছাফল ফলনা। 

ভাগ্যহীন আ্ীকবিরঞ্জন কাতর, দীন দয়াময়ী সম্ভতত ছল ছলনা ॥ 

গোষ্ঠলীল৷ 
গিরিশগৃহিনী গৌরী গোপবধূ বেশ। 
কষিত কাঞ্চন তন প্রথম বয়েস ॥ 

বিচিজ্ঞ বসন মণি-কাঞ্চন ভূষপ। 
জ্রিভুবন দীপ্ত করে অঙ্গের কিরণ 

্বয়ভূযুগল হুর সুরনদীকৃলে । 
স্বয়ভূ পুজেন নিত্য করপদ্মফুলে । 
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নাভিপত্র তেজি ভ্রমে বেণী ক্রমে ক্রমে । 

লোমাবলী ছলে চলে করিকুস্ত ভ্রমে ॥ 

ঈশ্বরমোহন ইয়ু নয়ন তরল । 

বিধি কি কজ্জল ছলে মাথিল গরল ॥ 

নিখিল ব্রহ্মাগুভাঞ্চোদরীর কি কাও। 

ফেরে করে লয়ে ছাদ ডোর দুর্ধভাগু ॥ 

ভালেতে তিলক শোভ1 সুচারু বয়ান । 

ভণে রামপ্রসাদ্ দাস মার এই এক ধ্যান । 

(২) কৃষ্ণকীর্তন রামপ্রসাদ-রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ_ ঈশ্বর গুপ্ত ইহা 
সম্পূর্ণ পাইয়াছিলেন, কিন্তু একটি মাত্র পম মুক্রিতকরেন। তিনি 

লিখিয়াছেন--প্রামগ্রসাদের কৃষ্ণকীর্ভনের এক স্থান হইতে কতিপয় 
পংক্তি উদ্ধৃত করিলাম । 

প্রথম বয়স রাই রসর্পঙ্গিণী, ঝলমল তন্ুরুচি স্থির সৌদামিনী। 

রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে, রাই আমার মোহনমোহিনী ॥ 

রাই যে পথে প্রয়াণ করে, মদন পলায় ডরে । 

কুটিল কটাক্ষশরে, জিনিল কুন্ুমশরে ॥ 

কিবা ঠাচর সুন্দর কেশ, সখী বকুলে বানাইল বেশ । 

তার গন্ধে অলিকুল, হইয়! আকুল, কেশে করিছে প্রবেশ ॥ 

নব ভানু ভালেতে নিবাস, মুখপন্ম কোরেছে প্রকাশ । 

উরে কলিক1 যে আছে, কি জানি ফুটে পাছে, সখীর হৃদয়ে তরাস ॥৯» 

»। একটি প্রসিদ্ধ সস্কত প্লোকের অনুবাদ £-- 

বধূললাটো দিতবালভানুনা, মুখারবিন্দং স্ফুটিতং বিলোক্য। 

স্ফুটেৎ কিমন্তা কলিকেতি শঙ্কা, বিধুষিধাত্র। গমিতো রবেরধঃ 



রচনাবলী ৩১ 

ভাবে পূর্ণচন্দ্র কোলে তার, অপরূপ শোভা হোল আর। 

এ কি শ্রীবদনছবি, উপরেতে চাদ রবি, সদন মদন রাজার ॥ 

অলক] কোলে মতিহার, কিবা বিচির ভাব বিধাতার । 

যেন রাহুর মুখমাজে, বসন রাজি রাজে, ঠাদেরে করেছে আহার ॥ 

আখি লোল অহুমানি এই, চার্দে হরিণশিশু আছে যেই । 

তন সুধায় লুকায়েছে, ব্যাধে বধে পাছে, দ্িগ নিহারই সেই ॥ 

চারু অপাঙ্গ কাম কামান, মাসাতিলক শর খরসান। 

সেই শ্যামস্ুদ্দর, মানস ম্বগবর, ভাবে বুঝি করিছে সন্ধান ॥ 

(সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ, ১২) 

(৩) কালিকামঙ্গল বা কবিরঞ্জন বিগ্যান্তুনার : যুগকবি ভারত- 
চঙ্জের কাব্যের সহিত পার্থক্য করিয়া ইহার নামকরণ হইয়াছে 

কবিরঞ্রন বিগ্যান্থুদার অথবা! গুধু “কবিরঞ্জন”। গুগুকবি এক স্থলে 

লিখিয়াছেন-_পকবিয়ঞ্জন, কালীকীর্ভন ও কৃষ্ণকীর্ভন, এই তিনখানি গ্রন্থ 
কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিৰদ্ধ ছিল না।” (সংবাদ 
প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৮) এই সম্পূর্ণাঙ্গ 'জাগরণ গ্রস্থের 

নামান্তর “কালিকামঙ্গল? ছিল বলিয়াই মনে হয়। নিম্নলিখিত পয়ার 

তাহাই স্থচনা করে :-- 

যেগাওয়ায় যে বা গায় তাহার (? তোহার ) মঙ্গল। 

নারক সহিতে শিবা করহু কুশল ॥ (পৃ. ১৭৬) 

ইহার ৰহু তণিভ্ভায় 'শ্ীকবিরঞ্জন+ লিখিত আছে ( পৃ. ৪, ১৩, ২৪, ৩৯, 

৪২, ৪৭, ৬২ গ্রভৃতি--অধিকাংশ ত্রিপদী ছলে )। হৃতরাং নূতন 

প্রমাণবলে ইহা ১৭৫৯ গ্রীষ্টাবের পুর্ব্বে রচিত হয় নাই--এী সমের সনন্দে 
তাহার সর্বজনপরিচিত উপাধির উল্লেখ লাই । গুগুকৰি লিখিয়াছেন, 

“মহারাজ রামপ্রসার্দি ৰিগ্ান্তন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচঞ্জের প্রতি 
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বিষ্চান্ন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন” ( সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ 
১২৬০, পৃ. ৬)) রামচন্ত্র তর্কালঙ্কারও তারতচজ্্রকে রামপ্রসাদের 

পরে ধরিয়াছিলেন ( সা-প-প, ৫০, পৃ, ৬২-৩) এবং রামগতি গ্তায়রত্বের 

মতেও, পকবিরঞ্জন বিগ্যান্থন্দর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙগল-রচনার ২।১ 

বৎসর পূর্বেই রচিত হইয়াছিল” (বাঙ্গালা সাহিত্য, ১ম সং, পৃ. ১৫৪)। 

এই সকল ভ্রমাত্বক সিদ্ধান্ত এক দিকে ভারতচজ্জের রচনার শ্রেষ্ঠতা হেতু 
এবং অন্ত দিকে রামপ্রসাদের প্রতি পক্ষপাত হেতু কল্পিত হইয়াছিল। 
বিগ্ভান্থন্দর রচনাকালে রামপ্রসাদের তিন সন্তানের জন্ম হইয়াছে, 
তৎকালে তাহার বয়স প্রায় ৪০। তারতচঞ্জের মৃত্যুর পর এবং সর্বব- 

কনিষ্ঠ পুত্র রামমোহনের জন্মের পুর্বেবে ১৭৬০-৭০ খ্রীঃ মধ্যে রামপ্রসাদ 

গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন ৰলিয়া অঙ্ছমান করা যায়। 

ভারতচন্ত্র ও রামপ্রসাদের মধ্যে বিষয়বস্ত্, ভাব, ভাষা ও ছল্দোবিষয়ে 

দৃশ্থমান প্রচুর সারদৃশ্ত একের উপর অন্তের প্রভাব হুচনা করে। কিন্ত 

ভারতচঞ্জরের উপর রামপ্রসাদের প্রভাব অধুনা কল্পনার অতীত। 

ভারতচজ্জের যুগান্তকারী গ্রন্থ বিগ্মান দেখিয়াও রামপ্রসাম প্প্রবহমাঁণ 

নদীসরিধানে সরোবর খননের স্ায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য” [ন্তায়রত্ব, 

পৃ. ১৫৫) কেন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, রামপ্রসাদের বিম্ময়কর 

জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য ও তৎকৃত বিপ্যান্বন্দরের নিগৃঢ় রহন্ত আলোচনা 

করিলে তাহার উত্তর পাওয়া যাইবে | 

রামপ্রসাদ 'জাগরণারস্তের পূর্বে গণেশ, সরশ্বতী, লক্ষ্মী ও কালীর 

বদনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে কালীবন্দনাটি অপুর্বব। আরম্ভ ষখা,-- 

কলিকাল কুঞ্থর কেশরী কালীনাম। 

জপিলে জঞ্জীল যায় যায় যোগ্য ধাম ॥ 
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কাল কর পৃথক্ চিন্ত হে মনে এই। 

লকারে ঈকার দীর্ঘ খড়া বটে সেই ॥ 

রসনা মুখ ভরে যত্ত করে লও । 

ভক্তি গ্জপষ্ঠে চরি যমজয়ী হও । 
ভয় নাহি ভয় নাহি ভয় নাহি আর। 

শীনাথ কহিলা তত্ব বস্ত সারাৎসার ॥ ( পু. 1/০ )১* 

গুরুকৃপাঁয় অতয়াঁর অভয়বাণী সাধক কবির চিত্তে যে সারাৎসার বস্তরূপে 

চিরাধিষিত হইয়াছে, গ্রাস্থের সর্ধত্র তাহার অভিব্যক্তি বিদ্যমান, মুহুর্তের 

জন্ভও তাহার বিশ্বৃতি হয় নাই-_শৃঙ্গার রসের বিচিত্র বর্ণনার পদে পদে 

বীরাচারী তান্ত্রিক ইঞ্টদেবীর লীলা অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ 
রামপ্রসাদী বিগ্ঠান্থন্দর একাধারে কাব্য ও কৌল তত্বের নিবন্ধ এবং 

জনসাধারণের নিকট এ জাতীয় রহম্তময় তন্ত্গ্রন্থ চিরকালই গণগ্ত থাকে । 
্রন্থমধ্যে রামপ্রসাঁদ নান! গ্রকার ভণিত1 লিপিবদ্ধ করিয়াছেন--কালী- 

বন্দনার শেবে যে ভণিতা৷ আছে, তাহাই সর্বাধিক স্থলে দৃষ্ট হয় :_- 

প্রসাদে প্রসন্ন হও কালী কপামই । 

আমি তুয়া দাস দাস দাসী পুত্র হই। 

১*। ভাম্বর যন্ত্রে মুদ্রাপ্িত ১২৬* সনে প্রকাশিত সংস্করণ আমর! ব্যবহ্াক়্ করিলাম। 

লঙ্গ সাহেৰ ( বঙ্গভাষা ও সাহিতা, 800. 0. 68০) “হালি সহ্থরের রামপ্রসাগ”-রচিত 

বিগ্যানুন্দবিষয়ক শকবিরহন্য (1) এবং প্রামপ্রসাদ সেন”-রচিত 'কলি(? বি)রপীন' 

পৃথক উল্লেখ করিয়! দুইটি সংস্করণের কথা লিখিয়1 থাঁকিবেন। গ্রস্থের নাম পকালীরহত্য” 
হৃওয়। অনভ্তব নহে- 

অষ্টরসধার জগদন্বা পাদপ্য। 

পরম রহন্ত কথ। শুন গুপসদ্ম | ( পৃ, 1%* ) দ্রষ্টব্য । 



৩৪ কবিরঞ্জন রামপ্রলাদ সেন 

এই ভণিতার শেষার্ধ একটি হেঁয়ালী--বোধ হয়, রামপ্রসাদের প্রমাতামহ 

(কিম্বা মাতার পরমণ্ডরু ) একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। মহাভারতে 

ব্যাসকৃটের স্যায় এই গ্রন্থেও রামপ্রসাদ প্রযত্বপূর্বক বহু হেঁয়ালী লিপিবদ্ধ 

করিয়াছেন, যাহার অর্থবোধ হয় না। যথা বিগ্ঠানরের বিচাবে, 

দ্বন্গারের বন্ধন 

যায় -- 

এক বস্ত তিন কিন্তু একে তিন লাভ । 

কহ কহ তরলাক্ষি এবা কোন ভাব ॥ 

আগ অস্তে যেটা সেটা কামনা সদাই । 

আয অত্তে পাঠে তুল্য কৃপা লেশ পাই ॥ 

চারিমধ্যে সুবিখ্যাত বর্ণচারি সার । 

আশ্রয়েতে চারি ফল পঞ্চ শুপ্রচার ॥ 

কালীকিক্করের কাব্য কথা বুঝ1 ভার । 

বুঝে কিন্ধ সে কালী অক্ষর হাদে যার ॥ (পু, ৫৪) 

মোচন সংবাদে বিস্তার উল্লাসবর্ণনা মধোও পাওয়া 

ব্রি কোমল পূর্ণ সুধা রসভর]। 

হুবোধ কুধোধ বোধগম্য নহে ত্বরা ॥১১ 

রসবেত্তা যে জন কি তার তৃষ্ণা ক্ষুবা । 

প্রতি বণে বর্ণে ক্ণে প্রবিশতি সুধা ॥ 

পাঠ করো্যে পুরাণ পণ্ডিত প্রেমে ভাসে । 

গবাগণ গুপ্তে গোভক্লিমা করে হাসে ॥ 

অরমপিক নিকটে রসম্ত নিবেদন । 

ততোধিক শ্রেষ্ঠ কর্ম হয় যে মরণ॥ 

১১1 “কালীকীর্তনে' অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয় :-- বদন কমল বাক্য সুধারম ভর) 
সুবোধ কুবোধ ধেদে গম্য নহে নর ॥ 
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এস্মধ্যে সঙ্কেত রহিল যে যে স্থানে। 

মা জানেন মাঝ ব্যক্ত নহিলে কেজানে॥ (পৃ. ১৫৪) 

উপাখ্যানাংশে ভারতচঙ্র ও রামপ্রসার্জের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য 

নাই। উতয়ের দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু বহু স্থলেই পৃথক্। বদ্ধমীন নগরী 
সম্বন্ধে ভারতচন্ত্রের উক্তি এই £-- 

ভুবন জ্িনিয়| বুঝি করি রাজধানী । 

কামদেব দিল বর্ধমান নামথানি ॥ (পৃ. ১৯৬) 

রামপ্রসাদ অকুঞঠ প্রশত্তির শেষে লিখিয়াছেন £-_ 
সগ্তগড় ক্রমে ক্রমে, সুকবি সুন্দর ভ্রমে, কত ঠাই, কত চমৎকার । 

কালিকার পূর্ণ, পুরী বিশ্বকর্া সি, স্ট্রিতে তুলন! নাহি যার ॥ 

ধন ধন্ঠ পুণ্য দেশ, কি কহিব সবিশেষ, সাক্ষাতে শঙ্করী হেন বাসি। 

কালীপাদ্পদ্ম তলে, শ্রীকবিরঞ্ন বলে, আনন্দিত কবিগুণ রাশি ॥ 

(পৃ. ১৩) 

উভয়ের মধ্যে একটি প্রধান পার্থক্য হইল চোর ধরার উপায় বর্ণনে। 
কোটাল বিগ্ভার গৃহ সিন্দুরমণ্ডিত করিয়া সুগারের পন্ধান পায়, কিন্ত 

স্্ীবেশধারী ছুন্দর কোটালের প্রতি কপাবশতঃ বিগ্ভার পরামর্শ অগ্রাহ্য 

করিয়া দক্ষিণ চরণে খন্দক লঙ্ঘন করিয়! ম্বয়ং ধরা দেন। এখানে 

উল্লেখযোগ্য যে, রামপ্রসাদের এই বর্ণনা ম্বকপোলকলিত নহে এবং 

বিগ্ভার পিতৃগৃহ বর্ধমানে স্থাপন করাও তভারতচন্জ্রের কল্পনা নহে। 

বিগ্তাচ্থন্দর উপাখ্যানের একটি প্রাচীনতর প্রতিরূপে আমরা উভয়ই 
আবিষ্কার করিয়াছি । গুপ্থিপাড়ানিবাশী “চক্্রচুড় ব্রহ্মচারী” ১৬২৭ 

শকাবের মাঘ মাঁসে (- ১৭০৬ খ্রী. ) 'কালীপক্ষীয়া বিগ্ানুন্দরকা ব্যটাকা? 

রচনা করেন (সা-প-প, ৫৮, পৃ. ১৬ )। গল্পটির সারাংশ এই-_ইন্জ্রের 
সভায় বিদ্যা ও বিদ্যাধর নামক গন্ধর-যুগলের অভিনয়ে তালভঙ্গ হয় 
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এবং অভিশপ্ত হইয়া কাঞ্ধীনিবাসী গুণরত্বের পুত্র স্বনার এবং বর্ধমানে 

বীরসিংহ ও মহারাজ্জী অমলার কন্ত! বিগ্কারূপে ভূমগ্ডলে অবতীর্ণ হন। 

দত জনার্দিন ভটের মুখে বার্থা গুনিয়া ছুন্দর কালীর বরে 'খেচরত্বাৎ 

ছয় মাসের পথ ক্ষণমাত্রে লঙ্ঘন করিয়া বর্ধমানে উপস্থিত হুন। 

মাঁলিনীর নাম “কজ্জলা”; কালীর তিনটি বরে “বিল শ্ৃষ্টি, বিদ্যার পরাজয় 
ও বীরসিংহের নিকট মুক্তি লাভ হয় ইত্যাদদি। বিচারকালে বন্ধ 

গ্লোক রচনার মধ্যে গোমধ্যমধ্যে ও শ্বিষযোনিভক্ষ' শ্লোকদ্বয় ও 

তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা! আছে। বিদ্যার গর্ভকথ! প্রচারিত হইলে 

বীরসিংহের “নিশাচর সংগরসিংহ ৮ দিনের মধ্যে চোর ধরিয়া দিবে 
বলে। অষ্টম দিবসে “বিগ্ভাগেহঞ্চ সিন্দুরমপ্ডিতং কৃত্বা অতিষ্ঠৎ 
(১৮২ পত্র)। ধরা পড়িয়া হুদার “বিলপথেন বিষ্তানিকটষগাঁৎ” 

(২০।১) এবং সথীবেশে নিশাঁচরের শপথ শুনিয়। অবশেষে “বিললজ্ঘনে 

দক্ষিণচরণপ্রদানং কৃতমিতি” (২১ পত্র)। এই অংশে একটি পুম্পিকা 

আছে-_”ইতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজচম্পকমহীনাথনিদে শিত শ্রীচজ্জচুড়বক্গ- 
চারিরচিতবিগ্ভান্ুদদরোপাখ্যান-নাটকাছুৰন্ধে বিগ্ভাপরিণয়; প্রথমঃ 

পরিচ্ছেদ” ॥ শ্রীরামনাথশর্্মণঃ পুস্তিকা লিখনঞ্চ। (২১২)। গ্রন্থের 

দ্বিতীয়াংশে (২২-৯৯ পন্ত্র) চৌরপঞ্চাশিকার কালীপক্ষে বিস্তৃত ব্যাখ্যা 

আছে। কারণ, চক্জচুড়ের লেখাছুসারে ন্ন্গার বিহ্বল হইয়া এঁ ৫০ ক্লোকে 
তগবতীর ধ্যান করিয়াছিলেন *ইতি চ পুরাতনী কথা” (২২১)। 

লক্ষ্য করা আৰশ্ঠক, এই সংস্কৃত গ্রন্থও রামপ্রসান্দের উপজীব্য ছিল 

না--কাঞ্ধীরাঁজ, মালিনী, দূত, কোটাল প্রভৃতির নাম এখানে পৃথক্। 

বিগ্ভান্ুদরোপাখ্যানের এই অভিনব “নাটকাম্ুবন্ধ” সংস্কৃত ভাষায় 

লিখিত হইলেও ইহার আকর বোধ বাঙ্গলা নাটক। 



রচনাবলী শ৭ 

ন্ুন্টরের এই কালীভক্তিময় প্রাচীন রূপ ভারতচক্ত্রের নিপুণ কুলিকায় 

“নাগর রায়ে, পরিণত হইয়া রাজসায় বাহাবা লইয়াছে। নিভৃত 
তক্তহৃদয়ে তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলেই রামপ্রসাদী বিস্ানঙ্গরের 

উৎপত্তি। ইহাতে বিস্তা ও সুন্দরের যে চিত্র অস্কিত হইয়াছে, বাঙ্গলা 

সাহিত্যে বন্ততঃ তাহার তুলনা নাই। মালঞ্চ বৃততান্তে “বিনোদবর' 

সুন্দরের নিগুঢ় রূপ ভাবে ছন্দে অপূর্বব £-- 

অদূরে উদয় রবি, নিদ্রা তেজি উঠে কবী। 

শিরসি কমলে, দশ শতদলে, চিস্তয়ে প্রীনাথ ছবি ॥ 

জপয়ে শ্রীহূর্গানাম, পুর্ণ হেতু মনক্কাম। 

প্রাতঃম্নান করি, ধৌত ধুতি পরি, সসঙ্কল্প গুপধাম ॥ 

নিকটে মালঞ্চ শুফ, দেখি মনে বড় হুত্থ। 

সে জন গমনে, কুন্থুম কাননে, বিকশিত হয় পুষ্প ॥ 
০ কী ০ 

সুন্দর সৌরভ ছুটে, মন্দ মন্দ বায়ু ঘটে। 

নাসারদ্ধে, দ্রাণ, ম্মরে দে প্রাণ, চমকিয়া হীরা উঠে ॥ 

ক ০ রী 

ভ্রমিতে কানন মাক, সম্মৃথে যুবক রাজ । 

পুটাঞ্জলি পানী, মুখে ছু বাণী, কছে তব এই কাষ॥ 

সামান্ত পুরুষ নহ, স্বরূপে আমাকে কহু। 

পূর্ণ ব্রহ্ম হরি, নররূপ ধরি) কি হেতু তুমি ভ্রমহ 

কত পুণ্য পু্জ মম, ধন্ত কেবা মম সম। 

শুন মহাশয়, ধন্ত মমালয়, জতিথি শ্ীনরোভম ॥ (পৃ. ২৬৮) 

রামপ্রসাদ ভ্রমেও এক বার নুন্বরকে 'রায়' উপাধি দেন নাই--কবি, 

কবিবর, মহাকবি প্রভৃতি পদেই তাহাকে মণ্ডিত করিয়াছেন। 
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সরোবরতীরে পরস্পর দর্শন লাভের পর বিস্তা আসিয়া কায়মনোবাক্যে 

ভগবতীর স্তব করিলেন এবং-_- 
একাস্ত কাতরা বিদ্যা, তুষ্টা মহাবিদ্ধা আস্ত, পড়িল! প্রসাদ জবাফুল। 

শ্রবণে শুনিল এই, তোমার হাদেশ সেই, আ'জ নিশি সকল প্রতুল ॥ 

(পৃ. ৪৭) 

বলা বাহুল্য, সুন্দরও ভগবতীর স্তব করিয়াছিলেন £-- 
ভব করে কবি, পরিতুষ্ট দেবী, পুনরপি আজ্ঞ! হয়। 

ভয় নাহি বচ্ছ, ইহা! কোন্ তুচ্ছ, স্থথে কর পরিণয় ॥ 

অপন্ধপ কথ!, অকম্মাৎ তথা, সুড়ঙ্গ হইল পথ । 

প্রসারের বাণী, ভক্তের ভবানী, পুরাইল মনোরথ ॥ (পৃ, ৪৯) 

ভারতচন্দ্র এ স্থলে দেবীদত্ত সিদকাী ও সন্ধিমন্ত্রের উল্লেখ কবিয়াছেন। 

চন্দ্রচুড়ের লেখাছুসারে “ভগবত্যাজ্ঞা নিয়স্্িতবিলপথেন প্রবিষ্ট: সুদার£” 

(৮।১ পন্মে)। ভাবতচন্ত্রের লেখার উপর রামপ্রসাদের নিগুঢ় লেখশী- 
সধ্চালন পদে পদে লক্ষ্য করাযায়। ভাঁরতচন্ক্রের মতে সুন্দবের বন্ধন 

মোচনের পর, 
সিংহাসনে বসাইয়া, বসনভূষণ দ্রিয়া, বিচ্ঞা আনি কৈল সমর্পণ । 

করিল বিস্তর স্তব, নানামত মহোংসব, হুলাহুলি দেই রামাগণ ॥ 

(পৃ. ৩১৩) 

রামপ্রসান্দের লেখাছুসারে বীরসিংহের পণ্ডিতেরা শীস্ত্রসিদ্ধ ব্যবস্থা 

দিলেন :--( পৃ. ১৫৪-৫৭) 
গন্ধর্রব বিবাহ পরে, পুনরপি নৃপবরে, বিবাহ না করে কোথা কেহ। 

এবং বহু পৌরাণিক নিদর্শন প্রমাণার্থ প্রদশিত হইল । বার মাস বর্ণনে 
ভারতচন্দ্রের বিগ্া আশ্বিনে নদে-শান্তিপুর হৈতে খেড়ু আনাইতে 

চাহিয়াছেন। আর কৰিরঞ্জন গাহিলেন, 
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কণ্ঠায় কেবল যুক্তি, ভক্তিভাবে পুজে শক্তি, মুক্তি লাভ উক্তি উক্ত বেদে । 

যে গৃহী সাধক দ্বীন, সেই সে দ্বিবস তিন, মরমে মরিয়া থাকে খেদে ॥ 

(পৃ, ১৬২) 

এইরূপ ব্যক্তিগত অনেক মন্দবকথা রামপ্রসাদ নানা স্বানে লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন। বিগ্তান্রন্দরের শেষ পরিণতি ভারতচন্দ্র বর্ণনা করেন 

নাই। রামপ্রসাদ সে অভাব বাঞ্ছ। মত পূরণ করিয়াছেন। সন্তানলাভের 
পূর্বেই শুনার বিগ্তা সহ দেশে ফিরিয়া যান এবং ম্বরাজ্যে অভিষিক্ত হন। 

পমাঘী শুক্রা য়োদশী'তে বি্যার পু পন্মলাভের জন্ম হয় (পৃ. ১৭৭) 

এবং এই পুত্র শিক্ষালাভের পর, 

কোন ক্ষোভ নাই, জননীর ঠাই, নিল একাক্ষরি মন্তর। (পৃ. ১৭৯) 

আমাদের অনুমান, রামগগ্রসাদ জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনননের জগ্মকাল ও মন্ত্র 

দীক্ষা ছলক্রমে এখানে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এই পুত্রের উপর তাহার 
গভীর স্বেছ পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দ্বারা স্থচিত হয় (পৃ. ৬২, ৭৭, ১১৮, ১২৭, 
১৫৮, ১৬৯, ১৯০ )। জ্যেষ্ঠ সুতা ( পু. ৯৯), সুতা জগদীস্বরী ( পৃ. ১৬৯, 

৯৯০ ) প্রভৃতি অপর প্রজনের উল্লেখ অত্যন্ত বিরল | রামপ্রসাদ স্বয়ং 

একাক্ষরী দক্ষিণাকালীমন্রে সিদ্ধিলাভ করেনঃ ইহাঁও অঙ্ুমানসিদ্ধ 

হইতেছে। একটি গানে ('পতিতপাঁবনী তারা”) বশিষ্ঠাভিশপ্তা 
তারাবিষ্ঠার উল্লেথ দৃষ্ট হয়--তাহা কবিরঞ্জনের না হইয়া ছ্িজ 

রামপ্রসাদ্দের রচনা হইতে পারে। স্বন্দর মনির গাখিয়া দক্ষিণাকালীর 

পাষাণমৃদতি স্বাপন করেন ( পূ. ১৭৯-৮০ )। কিন্ত, 

তথাপিও কদাচ প্রসন্ন নছে চিত্ত। 

শব সাধনার্থে খেদ করে নিত্য নিত্য ॥ 

প্রযত্তে সংগতি করে চগ্ালের শব । 

সাধকেন্ত্র সুন্দর সাহস অসম্ভব ॥ 
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ভৌমবারমুত। কৃষ্ণা চতুর্দশী নিশি । 

শ্রশানে চলিল| সঙ্গে মহিষী রূপসী ॥ 

বিস্তারিত বিবরণ বণিলে সমস্ত । 

গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ী গানে হব ব্যস্ত ॥ 

জ্ঞাত নহি বল্যে কেহ না করিবা হেল! । 

বিষম বিষয় কালসর্প নিয়া খেল! ॥ 

স্বকীয় কল্যাণ কিন্ত চিন্তা করা চাই। 

ভঙ্লরীতে সজ্মেপে কিছু কিছু কয়্যে যাই॥ 

অকর্তব্য হেতু কত ব্যতিক্রম হবে। 

আগমজ্ঞ কেহ কোন দোষ নাহি লবে ॥ (পৃ. ১৮০) 

রামপ্রসাদ অতঃপর শবসাধনের যে পুঙ্থাগ্ুপুঙ্খ বিবরণ দিয়াছেন (পু. 

১৮৯-৭ ), তাহ বস্তৃতঃ একটি তান্ত্রিক নিবন্ধ---তদ্বিষয়ে তাহার আত্যন্তিক 

অস্গুরাগ না থাকিলে কাব্যসাহিত্যের পরিচ্ছেদেরপে তিনি তাহ! 

চালাইতে অগ্রসর হইতেন না। শবোপরি বসিয়। 'মহাশঙ্খমালাজপে'র 

ফলে দেবী সাক্ষাৎ আবিভূর্ত হইয়! ম্ন্দরকে বর দান করেন। 
তশ্মধ্যে বরদীনচ্ছলে দেবীর পুরাণসম্মত কলিমাহী ত্ব্যবর্ণন (পৃ. ১৮৫-৬) 

এবং চরম বাণী (“শীঘ্র মৃত্যু হয় যার পুণ্যধাম সেই ” ) রামপ্রসাদের 
আর একটি নিজস্ব মর্দমকথা। 

রামপ্রসার্দের কবিত্বশক্তি, চরিত্রচিত্রণ ও শ্বভাবোক্তির বনু 

মনোহর নিদর্শন বিগ্তান্ুন্দরে নিবন্ধ আছে--কয়েকটি উদ্ধত হইল। 
বার দিয়া বসিল বিনোদবর পাশে । 

বাসনা বলিতে নারে ফিকৃ ফিকৃ হাসে ॥ 

ভাবে কবি, এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া । 

ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া । 
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কটির কাপড় গা্টি কতবার খোলে । 

ভুজপাশ উদ্দাস গ! ভাঙ্গে হাই তোলে ॥ 

ছেসে হেসে আরো! এসে ঘমায় নিকটে । 

কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে ॥ 

( মালিনীর পুষ্পচয়ন, পৃ. *৯ ) 

হীর! রায় নামে এক কোটালেক বুড়া । 

বয়স বিজ্কর বড় বুদ্ধিমান বুড়। ॥ 

কহে বাপু কেন হাঁপু গণ যুক্তি আছে। 

সঙ্ষোপনে যাও বিছু ব্রাহ্মণীর কাছে ॥ 
কঃ ০ রী 

অষ্টাঙ্গে প্রণাম করে ক্কতাঞ্জলি রছে। 

বৈস বাপু বি ছু হেসে হেসে কছে ॥ 

কোন্ ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই । 

বৌও বেট! বুঝেছি নিষ্টুর বড় তুই । 

ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল । 

সুবচণ্ডী পুজে কত ছি'ড়িয়াছি চুল ॥ 

পঞ্চম বংসরে তোর ম! মরে যখন । 

স্বত্যুকালে হাতে হাতে সঁপেছে তখন ॥ 

এবে বাছা ঠাকুরালী দেশের ঠাকুর । 

আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিষ্ঠুর ॥। (পৃ, ৯৪-৫) 

গোৌড়রাজ্যে গৌড়াগুল! চলে যে যে ঠাটে। 

সেবপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাট ॥ 

থাস1 চীর! বহির্বাস রাঙ্গা! চীয়! মাথে। 

চিকণ গুধড়ী গায় বীকা কৌত.কা হাতে ॥ 
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মুগ্ত গুপঞ্জছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাৰ। 

ছুই ভাই ভঙ্জে তারা স্ৃপ্তিছাড়া! ভাব । 

পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। 

ভেকা1] লোকে ভূলাইতে ভাল জানে ঠাঁট ॥ 

এক এক জনার ধুমড়ী ছুটি ছুটি। 

ছুই চক্ষু লাল গাঁজ। ধুনিবার কুটী॥ (পৃ. ৯১) 

সহরে গুজব উঠে একে এক শত । 

গল্প ঝাড়ে বড়ই আঠারমেস্তে যত ॥ 

দরজায় বস্তে কেহ মগলের ঠাট । 

পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট ॥ 

এক শর! ভরা টিক হু'ক! চলে ছুট! । 

পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু টেঁকীকুটা ॥ 

হেসে কহে তোমর। শুনেছ ভাই আর । 

শুনিলাম এখনি আশ্চর্য সমাচার ॥ 

হাতকাট1 একটা মাঁছ্ষ গেল কয়ে। 

চোরের সহিত নাকি ছিল ছুটা মেয়ে । 

পরম রূপসী তারা স্বর্গ বিদ্ভাধরী | 

বিপুল নিতম্ব হরিণাক্ষী কশোদরী ॥ 

চোর কাট। গেল যদ্ধি কোটালের হাতে । 

সেই ক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাতে ॥ (পৃ. ১০৬-৭) 

কহে গুণরাশি হাসি পান তুমি মৃঢ়। 

খাও হে বাপের কল দিয়ে ঝোলা গুড় ॥ 

দ্বাড়ি ভুড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মান্ত্র। 

হবচন্্র রাজার যেন গবচন্দ্র পা ॥ 
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বন পণ্ড বুঝেছি বলিয়! দেন তুড়ি। 

রাঙ্গাবট যেন সার কাটালের গুড়ি ॥ 

ছয় মাস গতে কর্ধ সুধাও কি জাতি। 

কেন ন! হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥ 

তব চর্ধ্য। চচ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক | 

দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক ॥ 

কদাচিৎ মিলে যদি তোমার ধোসর । 

চাসায় পরশ পায় ছুনা বাড়ে দর ॥ ( পৃ. ১৩৩) 

হৃদয়ে পরম বাথা, কহে কথা যাব কোথা, কার বিগ্ঠ/ কে লয়ে চলিল। 

স্বপ্নরূপা কণ্ঠাগুল।, ভেঙ্গে গেল ধূলাখেল!, শোৌকশেল হাঘয়ে পশিল ॥ (পৃ. ১৭০) 

মিশ্র হিন্দী ও শুগধ হিন্দী ধচনায় লামপ্রসাদ সিদ্ধহস্ত ছিলেন-_মাধৰ 

ভট্রেব 'ভট্রভাখা” (পৃ. ১৪৪-৪৫) প্রভৃতি তাহার নিদর্শন । 

বিলাতি বহুত চিঞ্জ বেস কিম্মতের | 

থরিদ্ধার নাহি পড়্যা পড়্যা আছে টের ॥। (পৃ. ১৪) 

ইহা অত্যাধুনিক রচন! বলিয়! ভ্রম হয়। 
“নহে মুখী শ্মুধী নিরখি নন্দিনীবে* অগ্ুচ্ছেদটি ( পৃ. ৭৭-৭৯) 

অগ্থুগ্রাসরচনার আদর্শস্বানীয়। পবিশেষে কয়েকটি রসাল প্রবাদবচন 

বিগ্ভানুন্দর হইতে সঙ্ভলিত হইল £-- 
সাতান্ে হাপায়োে শেষে আ্রোতে ঢাল গা । (পৃ, ৬১) 

ছু'ড়ীর হাঁপানে ছোঁড়া হল তন্তসারা। (পৃ ৬৯) 

জীব দিয়াছেন কৃষ্ণ দিবেন আহার । ( পৃ. ৭০) 

ঝুড়িতে কেচুয়! পাছে উঠে কাল সাপ। (পৃ. 9৫) 

কোথা বাদ্ধিবেক তাপ! শিরে সর্পাঘাত। (পৃ. ৭৬) 

লোকে বলে কাঁটা কান চুল দিয়া ঢাকি। (পৃ. ৭৭) 
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অতি বুদ্ধে পৌদে ঘড়ী তার ভোগ করি । (পৃ. ৯৭) 

দ্বতের শুস্বাদ কোথা ঘোলে । (পৃ. ১৬২) 
পর্বতের আড়ে পিতা আছি এতকাল । (পৃ. ১৮৮) 

(৪) সাধনসঙ্গীত 2 রামপ্রসাদী গানই রামপ্রসাদকে চিরম্মরণীয় 

করিয়৷ রাখিয়াছে। সাহিত্যরচনার কোন বিভাগে ইহাকে অন্তভূ-ক্ত করা 
যায় না--মন্তরষ্ট খষির অপৌরুষেয় বেদবাণীর স্টায় ইহ! এক অনির্বচনীয় 

বন্ত। ইহা যে গ্রস্থপদবাচ্য নহে এবং সাধনমগ্র চিত্তের এক অতীন্দ্রিয় 
দ্রবীভূত স্তরে যে ইহার উদ্ভব, রামপ্রসাদ স্বয়ং তাহ! ইঙ্গিতে বলিয়াছেন 
(*ণ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত”-_বিদ্যান্ুন্মর। পূ. ১৮০)। ঠৰষ্জব 

পমাবলীর অধিকাংশ প্রযত্বসাধ্য রচনা, আর রামপ্রসাদী মালসী রচনা- 

বহিভূতি দেবগ্রাহ্থ উচ্ছৃসিত ভাব মাত্র। রামপ্রসাদ স্বশ্ধং একটি গানও 

লিপিবদ্ধ করেন নাই--ভক্তেরা সামান্ত অংশ উদ্ধার করিয়াছেন, 
অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে। গুগতকবি আক্ষেপ করিয়! লিখিয়াছেন,__ 
“পুর্বে ছুই একটা করিয়া অভ্যাস করত সংগ্রহপূর্বক যিনি যাহা! লিখিয়া 
রাঁথিয়াছিলেন তাহারি নিকটে তাহাই ছিল, এইক্ষণে তাহাও প্রায় 

লোপ হইয়া গিয়াছে, কারণ পূর্বকালের লোকেরা ইঠ্টমন্ত্রের স্তায় গোপন 
করিয়া যত্বপূর্বক রক্ষা করিতেন, প্রাণাস্ত হইলেও কাহাকে দেখিতে 
মিতেন না, আহ্কিক, পৃজাকরণকালে সেই পু'তির উপর ফুলচ্গন প্রদান 
করিতেন, অধুনাও দুই এক মহাশয় এ প্রকার করিয়া থাকেন, আমর! 
সর্ধবন্থ স্বীকার করিয়াও তাহারদিগের নিকট হইতে সে পদাবলি প্রাপ্ত 

হইতে পারি নাই (পৃ. ৮)। ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং কবি ছিলেন। তিনি 
রামগ্রসাদী গানের বিষয়ে স্বয়ং গবেষণা করিয়া বিল্বয়বিমুগ্ধচিত্তে 

লিখিয়াছেন,-_“ইছার তুল্য বঙ্গভাষা-ভাবিত গীতরত্ব এ পর্যস্ত কোন 
কবি কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই। বঙগদেশের মধ্যে যত মহা'শয় কবিরূপে 
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জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসা সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য 
করিতে হইবে, কারণ ভিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও 
তক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন,***কাকের স্তায় অতি নীরস কর্কশকণ্ঠ কোন 

মাচ্গষ (যাহার তাল, মান, রাগ, ছছর কিছুই বোধ নাই) তাহার কণ্ঠ 

হইতে রামপ্রসাদি পদ নির্গত হইলে বোধ হইবে যেন কোথা হইতে 
অকম্মাৎ অমুত বৃষ্টি হইতেছে” (পৃ. ১)। কবিতা বিষয়ে বামপ্রসাদ 

সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইনি চক্ষে যখন 

যাহ] দেখিতেন এবং ইহার অস্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত তৎক্ষণাৎ 

তাহাই রচনা করিতেন, কম্মিন কালে দৎ কলম লইয়া বসেন নাই। 
মুখ হইতে যে সমস্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা হইত। তিনি 
পরমার্থ পথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্ত সকল বিষয় 

লইয়! ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন। এই মহাশয় সদানন্ন 

পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্গচিন্তা ব্যতীত তাহার অন্তঃকরণে অন্ন চিস্তা বা অন্ত 

চিন্তামাত্রই ছিল না,» (পৃ. ২)। ঈশ্বর গুপ্ত পাদশতাববীর “গুরুতর 
পরিশ্রমে” রামপ্রসাদের জীবনী ও সঙ্গীতাদি সংগ্রহ করিয়া তাহার সম্বন্ধে 

এবং বিশেষ করিয়! তাঁহার সঙ্গীতের বিষয়ে বহু প্রসঙ্গকথা অত্রাস্তরূপে 

অবগত হইয়া! তাহার অলৌকিক শক্তি পরিগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন 
এবং অকুষ্ঠিতচিত্তে তাহাকে বাঙ্গলার “সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া থ্যাপন 

করিয়াছেন। রামপ্রসাদের গানের বই এখন পথে ঘাটে বিকাইতেছে, 

অর্থাৎ তর সদানদগ পুরুষটির অলৌকিক শক্তিপ্রন্থুত গান এখন একটি 
সামান্ত গ্রন্থাকারে পরিণত হইয়াছে এবং সরল, মর্ম্ম্পর্শী প্রতৃতি 
দুই একটি লৌকিক বিশেষণ পদ সমালোচকের নিকট প্রাপ্ত হইয়াই 
তাহা চরম" চরিতার্থ লাভ করিয়াছে । অথচ গুধচকবি মাতাল- 

প্রসঙ্গের গান ছুইটি প্রথম মুক্রিত করিয়! মন্তব্য করিয়াছিলেন-_”আছা! 



৪৬ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 

এই স্থলে রামপ্রসাদ সেন কি বিচিত্র কবিত্ব, পাণ্ডতিত্য ও পরমার্থরসের 
রসিকতা প্রকাশ করিয়াছেন। বোধ করি জগদীশ্বর এব্ৃত অদ্ভুত 
ক্ষমতা অপর কাহাকে প্রদান করেন নাই, প্রসাদ কেবল একাই তাহার 
যথার্থ প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দৈবশক্তি দেবী অনবরত ইহার কে 
জাগ্রতাবস্থায় বিহারপূর্ববক নৃত্য করিতেন, ক্ষণমাত্র নিদ্দিতা ছিলেন না, 

নচেৎ এবন্প্রকার অসাধারণ ব্যাপার ঘটনার সম্ভীবনা কি প্রকারে হইতে 
পারে” (পৃ. ৪)। মাতাল-্প্রসঙ্গের প্বিতীয় গানটির একপ্রকারের 
সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধত হইল £-_ | 

মন ভুলে না কথার ছলে। 

লোকে বলে বলুক মাতাল বলে ॥ 

সুরা পান করিনে রে, সুধ! খাই যে কুতৃহলে । 

আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ্ মাতালে মাতাল বলে ॥ 

অহনিশি থাক বসি, হরমহিষীর চরণতলে । 

নৈলে ধরবে নিশা, ঘুচবে দ্িশ।, বিষম বিষয়ম্ থাইলে ॥ 

যন্ত্রভর] মন্ত্রপ্সোড়1, অওড ভাসে যেই জলে । 

সে যে অকুল তারণ, কুলের কারণ, কূল ছেরে! না পরের বোলে ॥ 

ভ্রিগুণে তিনের জন্ম, মাদক বলে মোছের ফলে । 

সত্ত্ব ধর্ম তমে মর্ধ, কণ্ম হয় মন রজ মিশালে ॥ 

মাতাল হলে বেতাল পাবে, বৈতালী করিলে কোলে । 

রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে, পতিত হবে কুল ছাড়িলে। 

তান্ত্রিক কুলাচারের অতি নিগুঢ় সারতত্ব এ স্থলে গীতাকারে সাধকের 
মুখ হইতে নির্গত হইয়াছে, ভাম্যটীকাদিদ্বারা পরিবন্ধিত হইয়া ইহা পৃথক্ 

নিবন্ধরূপে প্রচারযোগ্য । একাধারে সুত্রকার ও গীতিকারের মর্যাদার 
অধিকারী হইয়া এইরূপ এক একটি গান দ্বারাই রামপ্রসাদ চিরম্মরণীয় 



রচনাৰলী ৪৭ 

অসাধারণ কবির আসনে সমারূঢ়। অন্কুরূপ ভাববিহ্বল চিত্তে বিস্তা- 

হুন্দর কাব্যেও 'অগ্ভাপি বাসগৃহতো! ময়ি নীয়মানে শ্লোকের অক্ষরাচ্ছবাদ 

করিয়া রামপ্রসাদ হঠাৎ কুলাচারসম্মত দাম্পত্যের এক চরম ব্যাখ্য। 

অকপটে ব্যক্ত করিয়া লিখিলেন :-- 

অগ্তাপি সা বিদ্া মম হর্দে বিধরতি । 

নিরথি মুদলে আখি বিভ্ভার মুর্তি ॥ 

স্থপ্ত পতি ম্বৃত প্রায় বাক্য নাহি মুখে । 

বিপরীত কাষে বিদ্ধ! চড়ে তার বুকে ॥ 

নগ্ন বিদ্ধ মুক্তকেশী দত্তে কাটে ছ্ি। 

নয়ন নিকটে দেখ নিবেদিব কি ॥ (পৃ. ৯৩০-৩১ ) 

"কোন আত্বীয় ব্যক্তি এক দিবস কথায় কথায় রামপ্রসাদদ সেনকে 

কহিয়াছিলেন, “সেনজ এতদিন ছুঃখ গেল, এইক্ষণে কিঞ্চিৎ স্ুখভোগ 

কর” এই কথায় তিনি অপর কোন উত্তর না করিয়া তৎক্ষণাৎ একটি 

গান করিলেন, এঁ গীত তাহার প্রক্কত উত্তর হইল । যথা-_- 

মন কোর না সুখের আশা । 

যদি অভয় পে লবে বাসা 

হোয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক, স্েইতো শিবের দৈচ্ঠদ্শ| ॥ 

সে যে ছুঃখিদাসে দয়! বাসে, সুখের আশে বড় কসা। 

হোয়ে ধর্মতনয়, তেজে আলয়) বনে গমন হেরে পাশা ॥ ১ 

হরিষে বিষাদ আছে মন, কোর না৷ এ কথায় গোসা। 

ওরে স্থথেই দুখ, ছুথেই সুখ, ডাকের কথা আছে ভাষা * 

মন ভেবেছ কপট ভক্তি, কোরে পুরাইবে আশ! । 

লবে কড়।র কড়া, তন্ত কড়1, এড়াবে ন1 রৃতিমাষা ॥ ৩ 



৪৮ কবিরঞগ্রন রামপ্রসাদ সেন 

প্রসার্দের মন, হও যদি মন, কর্নে কেন হও রে চাসা। 

ওরে মনের মতন কর যতন, রতন পাবে অতি থাসা॥ ৪ 

( ঈশ্বর গুপ্ত, এ, পৃ. ৩-৪) 

*রামগ্রসাদ সেন চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিবস কতিপয় বন্ধু 

সমতিব্যাহারে চড়ক দেখিতে গিয়াছিলেন, ষখন চডকী দেপাক্ দেপাক্ 

বলিয়া চভকগাছে ঘৃরিতেছে, তখন কেহ কেহ কহিলেন, “সেন মহাশয় 

দেখ কেমন হুন্দর ঘুরিতেছে” প্রসাদ তাহাতে হাস্তপূর্ববক উত্তর করিলেন, 

“তাই! এ কি এক সামান্ত চডক দেখাইতেছ, আমি দিবানিশি যে চড়কে 

ঘুরিতেছি তাহার নিকট এ চডক কোথায লাগে!” তাহারা কহিলেন, 

সে কিরূপ চড়ক ভাই, তচ্ছ,বণে তৎক্ষণাৎ সহম্র ব্যক্তির সাক্ষাতে 

মুক্তকঠে এই গান ধরিলেন। যথা-_ 

ওরে মন চড়কী ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে । 

মহা? যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না! চিন তাহারে ॥ 

যুগল স্বয়সু শত্তু, যুবতীর উরে । মন রে, 

ওরে কর পঞ্চ বিম্বদলে, পুজিছ তাহারে ॥ ১ 

ধরেতে যুবতীর বাকৃ, গানে বাজিছে টাক, মন রে, 

ওরে বৃদ্দাবলী, খ্যাম্টা ঢালী, বাজায় নান! সুরে ॥ ২ 

কাম দীর্ঘ, ভাড়ায় চোড়ে, ভাংলে পাজর পাটে পোড়ে । মন্ রে, 

ওরে যাতনা করেছ তুচ্ছ, ধন্ত রে তোমারে ॥ ৩ 

দীর্ঘ আশা চড়ক্ গাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ। মন্ রে, 

ওরে মায়া-ডোরে বড়শী গাথা, স্বেহ বল যারে॥ ৪ 

প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জম্মিবে সার । মন্ রে, 

ওরে শিক্ষে ফুকে শিক্ষে পাবি, ডাকো! কেলে মারে ॥ ৫ (এ, পৃ, ৪) 



রচনাবলী ৪৯ 

মহারাজ রামপ্রসাকে ভূমি দান করিয়া! কিছু দিন পরে জিজ্ঞাসা 

করিলেন, “কেমন সেনজী, সে ভূমি ভালরূপে আবাদ করিয়াছ কি না?” 

প্রসাদ তাহার উত্তরছলে এই গান ধরিলেন। যথা। 

তারার জমি আমার দেহ, ইথে কি আর আপ? আছে। 

ও যে দেবের দেব, সুকৃষাণ হোয়ে মহামন্ত্রে বীজ বুনেছে ॥ 

ধৈর্য্য থোটা, বর্ম বেড়া, এ দেহের চৌদিক্ ঘেরেছে। 

এখন কাল চোরে কি কর্ে পারে, মহাকাল রক্ষক রোয়েছে ॥ ১ 

দেখে গুনে ছট! বলদ ঘরে হোতে বার হোয়েছে। 

কালীনাম অন্ত্রের তীক্ষ ধারে, পাপতৃণ সব কেটেছে ॥ ৪ 

প্রেমভক্তি নুবৃঠ্টি তায়, অহনিশি বধষিতেছে। 

কালীকল্পতরুবরে, রে ভাই, চতুর্বর্গ ফল ধরেছে । ৩” (এ, পৃ. ৮) 

“কন্তা, পুত, স্ত্রী কিংবা অপর কেহ নিতান্ত বিরক্ত করিলে জগদীশ্বর স্মরণ- 

পূর্বক মনেব ভাবে এক একবার এক একট! গান করিতেন । 

যথ]। 

তুমি এ ভাল কোরেছ ম, আমারে বিষয় দিলে না। 

এমন এঁহিক সম্পদ কিছু, আমারে দিলে না ॥ 

কিছু দিলে না, পেলে না, দিবে না, পাবে না, তায় বাক্ষতি কি মোত। 

হোক দ্রিলে দ্বিলে বাজী, তাতেও আছি রাজি, এবার এ বাজী ভোর গো ॥ ১ 

এ ম! দ্িতিস্, দিতাম, নিতাম, খেতাম, মজুরি করিয়। তোর । 

এবার মজুরি হোলো না, মজুরা চাব কি, কি জোরে করিব জোর গো॥ ২ 

আছ তুমি কোথা, আমি কোথা, মিছামিছি করি শোর । 

শুধু শোর করা সারা, তোর যে কুধারা, মোর যে বিপদ ঘোর গো ॥ ও 

এ মা ঘোর মহানিশি, মন যোগে জাগে, কি কা তোর কঠোর । 

আমার একুল, ওকুল, হুকুল মজিল, সুধা! না পেলে চকোর গো! ॥ ৪ 

৪ 



৫৬ কবিরঞ্রন রামপ্রসাদদ সেন 

এ মা! আমি টানি কোলে, মন টানে পিছে, দারুণ করম ডোর । 

রামপ্রসাদ কহিছে পোড়ে ছুটানায়, মরে মন ভূড়] চোর গে! ॥৫ ” 

(এ, পৃ ৩) 

কোন রাজার সভায় বসিয়! রাজধ্যবহারে বিরক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই 

গান রচনা করিয়াছিলেন। 

ছি ছি, মনভ্রমর] দিলি বাজি । 

কালীপাদপন্রন্থুধ। তেজে, বিষয় বিষে হোলি রাকি। 

' দ্বশের মধ্যে তৃমি শ্রেষ্ঠ, লোকে তোমায় কয় রাজাজী। 

সদ] নীচ সঙ্গে থাক তুমি, রাজা বট রীৎ পাজি ॥ ১ 

অহঙ্কার মদে মত্ত বেড়াও যেন কাজির তাজি। 

তুমি ঠেকৃবে যখন জানবে তখন কর্ষে কালে পাপোষ বাজী ॥ ২ 

বাল্য জর] বৃদ্ধ দশা, ক্রমে যত হয় গতাজি। 

পোড়ে চেরের কোটায়, মন টোটায়, যে ভজে সে মদ্দ গাজি ॥ ৩ 
কৃতুহলে, প্রসাদ বলে, জর1 এলে আস্বে হাজী । 

যখন দগুপাণি, লবে টানি, কি করিবে ও বাবাজী ॥ 

( এ, ১লা চৈত্র ১২৬১, পৃ. ১২) 

রামগ্রসাদের অৰপ্থাতেদের এই জাতীয় সঙ্গীত সকল অতি চমৎকার 

এবং ঈশ্বর গুপ্তই কোন কোন গান রচনার উপলক্ষ্য অবগত হইয়া 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নতুবা প্রসঙ্গচ্যুত হইয়া তাহাদের চমৎকারিত্ 
ও রামপ্রসামের অদ্ভূত ক্ষমত অনেকাংশে লোপ পাইত। রামপ্রসাদের 

গানের যে শ্রেণীবিভাগ দৃষ্ট হয়, তাহাও গুপ্ত কবির পরিশ্রম-সাধিত 

বস্ত--তিনিই প্রথম সীতার বিলাপোক্তি, শিবসংগীত, শবসাধন বিষয়ক 
সংগীত, নৌকাখণ্ডের সংগীত, প্রথমাবস্থার গীত, নামমাল! ও স্তব, মালসী 
আগমনী, রণবর্ণনা, মধ্যমাবস্থার গীত ও শেষাবস্থার গীত নামকরণ 



রচনাবলী €১ 

করিয় রামপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতসমূহ (মোট সংখ্যা ৬৭ হইতে কম 
নহে) মুক্সিত করিয়াছিলেন ।১২ 

রামপ্রসাদ জীবন ভরিয়া বহু সহআ গান রচনা করিয়াছিলেন, 

যাহার শতাংশও রক্ষা পায় নাই। গুপ্ত কবি এক স্থলে লিখিয়াছেন 

(প্রভাকর, ১লা পৌষ ১২৬০, পৃ. ৮)-_ 
“অপিচ এমত জনরব যে কবিরঞ্চন এক লক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, 

কিন্ত এ বিষয়ে কোন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারি নাই, কেবল তাহার প্রণীত 

একটি পদ সাক্ষীত্বরূপ হইয়৷ সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

যথা । 

জানিলাম বিষম বড়, শ্যামা মায়েরী দরবার রে। 

(সদা) ফুকারে ফরেদি বাদি, না হয় সঞ্চার রে ॥ 

আরজবেগী যার শিবে, সে দরবারের ভাস্ত কিবে, মা গো । 

ও মা দেওয়ান দেওয়ান। নিজে, আস্থা! কি কথার রে ॥ ১ 

লাক্ উকিল করেছি খাঁড়া, সাধ্য কিম! ইহার বাড়া, মা গো। 

তোমায় তাঁরা ডাকে আমি ডাকি, কাণ নাই বুঝি মার রে॥ ২ 

গালাগালী দিয়ে বলি, কাণ থেয়ে হোয়েছ কালী, মা গো। 

রামপ্রসাদ বলে প্রাণ কালী, করিলে আমা রে ॥ ৬ 

পে পপ সা উওর ২ 

১২। অতুলবাবু লিখ্য়াছেন, “গুপ্তকবি মাত্র কুড়িটি পদাবলী সংএহ করিয়া ছিলে ন” 

( প্রসা্দী-কথা, পৃ. ৩৯৬ পাদটাক1 )--ইহ1 সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ভিনি প্রভাকরের ১২৬, 

সনের ১লা পৌব সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠা € তম্মধ্যে মোট ১৬টি গান ) ও ১২৬১ সনের সংখ্যাটি 

(তন্মধ্যে মোট ৩৫টি নূতন পদ আছে-_এই সংখ্যার ১২ পৃষ্ঠার পর পাওয়া বায় নাই, 

তাহাতেও বহু গ্লান মুদ্রিত হইয় থাঁকিবে ) দেখিতে পান নাই। 'কবিরঞ্জনের কাব্য- 

সংগ্রহে মোট পদসংখ্য। ৯১--সবই বৌধ হয় গুপ্তকৰি সংগ্রহ করিয়াছিলেন 



৫২ কবিরঞ্জন রামপ্রসার্দ সেন 

রামপ্রসাদ লক্ষ কবিত! রচনা করিয়াছিলেন, ইহ! নিতাস্ত অসম্ভব নহে, 

অনেকাংশে সম্ভাবনার যোগ্য বটে, কারণ বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস 
পর্যন্ত পদ্গবিষ্াসে বিরত হয়েন নাই, মনে যাহা উদয় হইয়াছে, তাহারি 

কবিতা! করিয়াছেন ।” 

উপসংহারে আমরা অজু গৌসাইর সহিত রামপ্রসাদের অজ্বর্ষের 
কথা গুগুকবির লেখা হইতে উদ্ধৃত করিলাম-_ইছহা একটি স্মরণীয় গ্রসঙ্গ। 

রাজা যখন কুমারহট্রে আসিতেন, তথন রামপ্রসাদ সেন এবং 
অজু গৌঁসাইকে একত্র করিয়! উভয়ের সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। 
রামপ্রসাদ সেন কবীন্জ ছিলেন, অনু গোঁসাই আদ্-পাগলা ছিলেন, 
কিন্ত মুখে মুখে রহস্ত কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ 

সেন জ্ঞানভক্তি বিষয়ে পদ্দ বিস্তাস করিতেন, তিনি তথনি রহন্তছলে 

তাহারি উত্তর করিতেন। 

এক দিবস রাজসমীপে রামপ্রসাদ গান করিলেন। 

“এই সংসার ধেকার টাটি। 

ও ভাই আনন্দ বাজারে লুটি ॥ 

ওরে ক্ষিতি বহ্ছি বায়ু জল, শুষ্তে এত পরিপাটি । 

প্রথমে প্রকৃতি স্কুল, অহঙ্কারে লক্ষ কোটি। 

যেমন শরার জলে স্ুধ্যছায়া, 

অভাবেতি স্বভাব যিটি ॥ ১ 

গর্ভে যখন যোগ তথন ভূমে পোড়ে খেলেম্ মাটি । 

ওরে, ধাআীতে কেটেছে নাড়ী, দড়ির বেড়ি কিসে কাটি ॥ ২ 

রমণী বচনে মৃধা, নুধা নয় সে বিষের বাটি। 

আগে ইচ্ছাসুখে পান কোরে, 

বিষের ভ্বালায় ছট্ফটি ॥ ৩ 



রচনাবলী ৫৩ 

আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটী, 

ও মা, যাহা ইচ্ছা তাহাই কর, মা তুমি পাষাণের বেচী ॥ ৪৮ 

অজু গৌসাই শ্রুত মাত্রেই ইহার উত্তর করিলেন । 

“এই সংসার রসের কুটি, 

থাই দাই বাশ্তকৃসে বসে মজা! লুটি ॥ 

ওহে সেন নাহি জ্ঞান, বুঝ তুমি মোটামোটা। 

ওরে ভাই বন্ধু দার] হুত, পিড়ি পেতে দেয় ছুদের বাটী ॥” 

কবিরঞ্জন গান করিলেন, 

“আয় মন বেড়াতে যাবি। 

কালীকল্পতক্ততলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে থাবি ॥ 

প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে শিবি। 

ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠ পুত্র, তত্বকথা তায় সুধাবি ॥ ১ 

অহঙ্কার অবিগ্ঠা তোর পিতা মাঙায় তাড়্যে দিবি। 

যদি মোহগর্ডে টেনে লয়, ধৈর্ধ্য থোট| ধোরে রবি ॥ ২ 

ধর্মীধর্ম ছুটে! অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেধে খুবি । 

যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞান-খড়ো বলি দিবি ॥ ৩ 

প্রথম ভাধ্যের সম্ভতানেরে দুরে হোতে বুঝাইবি । 

যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞান-সিদ্ধু মাঝে ডুবাইবি ॥ ৪ 
প্রসাদ বলে এমন হোলে, কালের কাছে জবাব দিবি । 

তবে বাপু বাছ! বাপের ঠাকুর, মনের মত মন হবি ॥ ৫ 

গৌঁসাইজি ইহার উত্তর করিলেন । 
“বোলেছে রামপ্রসাদ কৰি। 

আয় মন বেড়াতে যাবি ॥ 



৫৪ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 

তার কথায় কোথায়ও যেও নারে । 

সাধকের মনের ভাব সে কি জানে রে ॥” 

রামপ্রসাদ সেন কালীকীর্তনে একাত্রকাননে ভগবতীর গো-চারণ প্রসঙ্গে 

বর্ণনা করিয়াছেন । গিরিশগৃছিণী গৌরী, গোপবধূ বেশ। ইত্যাদি। 
গোন্বামী ইহার উত্তর দিলেন। 

“ন! জানে পরম তত্ব, কাটালের আমস্বতু, 

মেয়ে হোয়ে ধেনু কি চরায় রে। 

তাঁ যদ্দি হইত, যশোদ! যাইত, 

গোপালে কি পাঠীয় রে ॥” 

রামগ্রসাদ সেন কহিলেন, 

“কর্মের ঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট, মোলেও যায় না।” 

অজু গৌসাহ তথ/ন উত্তর দিলেন । 
কর্মডোর, স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর মোলেও যায় না। 

রামপ্রসাদ কহিলেন, 
শ্যাম]! ভাবসাগরে ডোবো রে মন, 

কেন আর বেড়াও ভেসে ॥ 

গৌ সাই উত্তর দিলেন, 

একে তোমার কোপো নাড়ী। 

ডুব দিও না বাড়াবাড়ী। 

হোলে পরে জ্বর জাড়ি। 

যেতে হবে যমের বাড়ী ॥ 

এই সমস্ত কবিতা পাঠে পাঠকগণ সেনজী ও গৌসাইজীর বিস্তা ও 

গুণের তারতম্য বিবেচনা করিবেন। (“সংবাদ প্রভাকর, ১লা পৌষ 
১২৬০, পৃ. ৭) 



পরিলিষফ-_দ্বিজ র্রামপ্রসাদ 
কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ব্যতীত একাধিক ব্যক্তির রচন! 

রামপ্রসাদী গানে যিশিয়া গিয়াছে । কবিরঞ্জনেব গান লোকসাহিত্যের 

আসরে যে এক অপুর্ব আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাব অনুকরণে 

বাঙ্গলার সব্ধত্র গান রচিত হইতে লাগিল। এ জাতীয় গীতিকারের 

সঙ্গ্য শতাধিক হইবে-_উত্তম, মধ্যম ও অধম। অথচ এই গীতিসাহিত্য 
মামুলী পুথিনিবন্ধ সাহিত্য নহে, অধিকাংশই মুখে মুখে প্রচারিত। 

অন্থুকরণকাবীদের মধ্যেও ছুই একজন “রামপ্রসাদ' ছিলেন-_নীলু- 

রামপ্রসাদের দলতৃক্ত ঈশ্বব গুপ্তের প্রায় সমকালীন কলিকাতা সিমল্যা- 

নিবাসী ব্রা্ণবংশীয় কবিওয়াল৷ রামপ্রসাদদ ঠাকুর অন্ত বলিয়া ধরা 

হয়। কিন্তু লক্ষ্য কবা আবশ্তক, গুপ্কবির সংগৃহীত রাঁমপ্রসাদী 

কবিতার মধ্যে একটিও কবিওয়ালার নহে-গুগুকবির সময়ে 

কবিওয়ালার পদ 'সর্ববশ্রেষ্ঠঠ কবির পদের সহিত মিশ্রিত হইবে, এনব্ধপ 

কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমরা নি্নলিখিত পদটি ব্রিপুরা জিলায় 

আবিষ্কৃত প্রায় শত বৎসবের পুবাঁতন একটি পত্রে পাইয়াছিলাম-_ 
মাঁগ তার! সুরেশ্বরি, 

কেন অবিচারে আমার তরে করেন ছুক্ষের ভিগিরিজারি ॥ 

এক আমি ছটি পেদ| বল্ মা কিসে সমাই করি । 

আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয়জনারে প্রাণে মারি ॥ 

স্দরে ওকিল জে জনা টিসমিসে তার আস ভারি । 

সেজে বিসম সন্ধি মহাল বন্ধি কোন রুপে আমি হারি ॥ 

সদরে দরখান্ত দিতে কোথ পাব ইঠ্টাঙ্থরি | 

রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গা বলে মরি ॥ 



€৬ কবিরঞ্ন রামপ্রসাদ সেন 

ইহা কবিরপ্রন, কবিওয়ালা বা “দ্বিজে'র রচনা নহে--চতুর্থ এক অজ্ঞাত 
ব্যক্তির রচনা। 

ঈশ্বর গুপ্তের পর প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া ধাহারা নানা ভাবে সংগ্রহ 
করিয়। রামপ্রসাদের গান বিপুলায়তন করিয়া তুপিয়াছেন, তাহারা 

কেহই গুপ্তকৰির ন্তায় পরিশ্রম, সাবধানতা ও গবেষণার বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি অবলম্বন করেন নাই। তাহার ফলে পূর্ববঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ 
শক্তিসাধক ও সঙ্গীতকার “ছিজ রামপ্রসাদে'র জীবনী ও রচনার সমুচিত 
আলোচন! বাঙলা সাহিত্যের সমস্ত ইতিহাস হইতে বাদ পড়িয়াছে। 
রামপ্রসাদী গানের প্রায় চতুর্থাংশ এই দ্বিজরচিত এবং তিনি নিশ্চিতই 
কবিরঞ্জনের পরবর্তী বা অন্থকারী ছিলেন না। কবিরঞ্নের জীবনীর 

এক স্থলে গুপ্ুকবি স্পষ্টাক্ষরে লিথিয়াছিলেন-_?পুর্ব্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি 

কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পগ্ঠ এখানে প্রচার নাই। 

ঢাকা, সিরাজগঞ্জ ও পাবন! প্রদেশের নাবিকের] সর্বদাই তাহ! গান 

করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহারদিগের এত শক্তি যে, যখন অন্নাত 

থাকে তথন মুখাগ্রে উচ্চাবণ করে না। কহে “বাসী কাপড়ে 

রামপ্রসার্দের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে ।”_-(প্রভাকর, ১লা 

পৌষ ১২৬০, পৃ, ৭)। আশ্চর্য্যেব বিষষ, এই এছুচ্ছেদের প্রতি অস্ত পর্য্যন্ত 

কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। দঘাল ঘোষ লিখিয়াছিলেন-__পপূর্বব- 
বাঙ্গলার অনেকেরই এরূপ অবগতি, শ্ুতরাং জর্ধপ্রথমে আমারও এনূপ 

সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, রামপ্রসাদ “দ্বিজ” ছিলেন।” (প্রসাদপ্রসঙ্গ, ১ম 

সং, ভূমিকা, পৃ. ১৩)। তিনি তাহার বাড়ীর সন্ধানও পাহয়া 

লিখিয়াছিলেন--“কেহ বলিল, তাহার বাড়ী মহেশ্বরদি পরগণায়, 

( , খর, পৃ. ৯) এবং কোন্ গান কবিরঞ্জনের রচিত ও কোন্ গান 



পরিশিষ্ট--দ্বিজ রামগ্রসাঁদ ৫৭ 

দ্বিজের রচিত, তাহারও বিভাগ একমাত্র তিনিই অবগত হওয়ার 

অনেকট! স্থুযোগ পাইয়াছিলেন। এক স্থলে তিনি লিখিয়াছেন £-_ 
“কবিরঞ্জনের “কাব্যসংগ্রহে' যে সকল জঙ্গীত মুক্রিত হইয়াছে, 

তাহারও কোন কোনট। দ্বিজ রামপ্রসাদদের বলিয়া অনেকে স্বীকার 

করেন ।”_-( এ, পৃ. ১৫)। এই সকল মুল্যবান্ প্রমীণস্থত্র অর্ধবাচীনের মত 
উপেক্ষা করিয়া দয়াল ঘোঁষই দ্বিজ রামপ্রসাদের বিবরণাদি বিস্বৃতির 
অন্ধকারে ডুবাইয়া দিয়াছেন । ঢাকা জিলার অন্তর্গত মহেখরদি পরগণায় 
সামাগ্ত অচ্থসন্ধান করিলেই রামপ্রসাদ্দের বিষয়ে বহু তথ্য তৎকালে 
জীবিত প্রাচীনদের নিকট তিনি জ্ঞাত হইতে পারিতেন। বিগত 

অদ্ধশতাব্দীর মধ্যে যে কয় জন লেখক দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সামা 

আলোচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহই পরিশ্রমসাধ্য কিছু মাত্র 
সত্যোদ্ধারের চেষ্টা করেন নাই, কেবল সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইয়া 

গবেষণার ক্ষেত্রকে কলুধিত করিয়াছেন ।১৩ 

আসাম-বঙ্গ রেলপথের ভৈরব-টঙ্গী শাখার জিনার্দি স্টেশনের সংলগ্ন 
পূর্রববঙ্গে ম্থুপরিচিত প্চীনীশপুরে”র কালীবাড়ী দ্বিজ রামপ্রসাদের 

সাধনক্ষেত্র। স্থানটি অত্যন্ত দুর্গম ছিল এবং রেল খোলার পরও খুব 

স্থগয নহে । আমর] একাধিক বার এ কালীবাড়ী দর্শন করিয়াছি এবং 

তৎসম্পর্ষিত দলীলপত্রাদি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। রামপ্রসাম 
ঠাকুর (স্থানীয় ভাঁকনাম ছিল “পেছুঠাকুর' ) প্রবাদ অনুসারে কামাখ্যায় 

১৩। কৈলাস সিংহ “সাধকসঙ্গীতে'র ২র সংক্করণে (১৩৬ সনে ) রামপ্রসাদ 

'্রচ্মচারী'র অস্তিত্ব প্রথম স্বীকার করেন, কিন্ত জনস্থান ব্যতীত তীহার বিবরণ কিছুমাত্র 

সংগ্রহ করিতে চেষ্ট। করেম নাই । কেবল, স্বকীয় মব্জীগত বৈদ্ভবিছেষের ফলে কবিরগ্রনের 

প্রতি জবিচার করেন ( অবতরণিকাঁ, পৃ, ৪৬-৫৯)। অতুল বাবুর গ্রন্থে ( পৃ. ২৪৬-৫৮ ) 

ছিজ রামপ্রসাদের প্রতি ততোধিক অবিচার কর! হইয়াছে। 



৫৮ কবিরগুন রামপ্রসাদ 'সেন 

সিদ্ধি লাভ করেন এবং তাহার প্রার্থনাছসারে দেবী প্রসন্ন! হইয়া 

ব্রহ্গপুঞ্ের “পৃব পারে, (অর্থাৎ বর্তমান জিপুরা জিলার উত্তরাংশে ) 

অবস্থিত শ্বগৃছে যাইতে স্বীকৃত হন।$৭ রামপ্রসাদ পথপ্রদর্শন করিয়া 

অগ্রে যাইবেন এবং দেবী পশ্চাতে নুপুরধবনি করিয়া চলিবেন, কিন্ত 
রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইতে পারিবেন না। ব্রঙ্গপু্রের তীরে তীরে 
আসিয়া বর্তমান চীনীশপুর গ্রামে চরের বানুক! ঢুকিয়া নৃপুরধবনি বন্ধ 
হইয়| যায় এবং বর্তমানে যে স্থানে একটি মনোহর প্কিবট” রহিয়াছে, 
সেই স্থান হইতে রামপ্রসাদ ফিরিয়া তাকাইলেন। ঠিক যে স্থানে 
রামপ্রসাদকে মুহূর্তের জন্য সাক্ষাৎ দর্শন দিয়া দেবী অন্তহিত হইলেন, 
সেখানে পঞ্চমুণ্তী আসন ও তদুপরি পরে মন্দির প্রতিঠিত হইয়াছিল। 
অদ্য পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর “বৈশাখী অমাবস্তা'য় রামপ্রসাদের সাধনক্ষেত্রে 

সমারোহের সহিত উৎসব হইয়া! আসিতেছে । প্রবাদ অচ্ুসারে এ 

তিথিতেই তিনি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । রামপ্রসাদ পার্খবস্তী 
টেম্ত্রীপাড়া৷ গ্রামে জয়নারায়ণ চক্রবস্তীর কন্তাকে দেবীর আদেশে 

বিবাহ করিয়া চীনীশপুরে বাস স্বাপন করেন। তাঁহার একটি মা কন্তা 

জন্মিয়াছিল, নাম জগদীশ্বরী। রামপ্রসাদের এক দৌহিত্রের দৌহিত্র 
পুত্র মহেশ্বরদির ব্রাহ্মণসমাজের শীর্ষস্থানীয় পারলীয়ার চক্রবর্তিবংশীয় 
ঈশানচন্ত্র (৯৬।৭১৩৯৬ সালে ৮৩ বৎসর বয়সে স্বর্ঘত ) দেবোত্তর 

সম্পত্তির অর্দাংশের মালিক ছিলেন। তীয় পৌত্র শ্রীমান্ কুলভূষণ 

১৪। আর্ধ্যদর্গণে (১৩১৯-২* সনে) ছ্বিজ রামপ্রসাদের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত 

হইয়াছিল | তন্মধ্যে একটি অতি বিশ্ময়কর কথ। প্রচারিত হয় ( মান্ধ ১৩১৯, পৃ, ২৩২-৪* ) 

যে, রামপ্রসাদ রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র রাঁজ। রামকৃষের সহোদর ভাই ছিলেন-__ইহা 

সম্পূর্ণ ভ্রমাজ্ক (সাঁ-প-প, ৫২, পৃ. ১১১ দষ্টব্য )। 



পরিশিষ্ট--ছিজ রামপ্রসাদ ৫৯ 

চক্রবর্তী এম্ এ রামপ্রসাদের একমাত্র বংশধর ।১« সিদ্ধিলাভের পর 

বেশী বয়সে পুনঃ বিবাহ করিয়া রামপ্রসাদ প্রায় ১৭৪৫-৫০ খ্রীষ্টাব 

মধ্যে চীনীশপুরে বাম স্থাপন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তিনি কবিরঞ্জন 

অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তাহার খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা, দেবোত্তর 

সম্পত্তির বিবরণ ও কতিপয় স্থানীয় সহচরের পরিচয়াদি আমরা অন্তত্র 

লিখিয়াছি (স:-প-প, ৫২১ পৃ. ৯-১৬)। বিক্রমপুরে গত শতাব্ীতে 

রাজমোহন আম্বলী তর্কালঙ্কাবের € ৩০।৭।৯২৩১--১৮1৩1১২৯৩ সাল) 

গান বহুল প্রচার লাঁভ করিয়াছিল। তাহার জীবশী ও গান মুদ্রিত 

হইয়াছে (ঢাকা, ১৩২৪)। তিনি চীনীশপুরে আত্মকাধ্য সম্পাদন 
করিয়াছেন (জীবনী, পৃ. ১1০) এবং তিনটি গানে (৮৪, ৯২ ও ১০৩ 

সংখ্যক ) 'রামত্রপাদের রা” পাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। যথা, 

হলি কেশ ফুলি কদলাবৃক্ষ, নাম রটেছে দেশবিদেশে । 

অ, তুই রামপ্রসাদের রা পেয়ে, রাজমোহন হলি রা পরশে ॥ (পৃ. ৭১) 

রামপ্রসাদের তুলন] দেয় তার রোমের যোগ্য ন! হই রেভাই। 

যেন তৃণকে পর্বত করে নামের প্রভায় আমিও তই ॥ 

রামপ্রসাদের রাপেয়েছি রাজমোহন কয় এ ঞোড়ে ভাই। 

আমি দেশবিদেশে নাম রটালেম যমের সঙ্গে করে বড়াই ॥ (পৃ. ৬৩) 

১৫। নামমালা হখা :__রামপ্রসাদ--জগদীস্বরী (সকেবলচন্ত্র চক্রবত্তা )-_সধুনদন-_ 
ভৈরবী (স্রামলরসিংহ চক্রবর্তী )-বিশ্বেশ্বরী (০ মৃতুাপ্রয় শিরোমণি )--ঈশান- চক্ত্রকিশোর 

( আধ্যদর্পণের প্রবন্ধকার, অগ্রহায়ণ ১৩৩ সনে স্বর্গত, নিংসস্তান ) ও কাশীচন্ত্র--কুলতৃষণ। 

নিঃসম্তান পুরুষের নাম পরিতান্ত হইল। কলিকাত! হাইকোটের প্রধান বিচারপতি 

শ্রীকণিতৃষণ চ্বর্তী মহাশয় কুলছ্ষণের জ্ঞাতি বটেন। 



৬০ কবিরগ্রন রামগপ্রসাদ সেন 

রাজমোহন কম্মিন কালেও হালিশহরে আসেন নাই এবং কবিরঞ্জনের 

“রা পাওয়! তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পূর্বাঞ্চলে দ্বিজ রামপ্রসাদের 

উপর জনসাধারণের এবং শ্রেষ্ঠ সাধক ও পণ্ডিতদের অসামান্ত ভক্তি 

প্রমাণসিদ্ধ করিয়া গুপ্তকবির পূর্বোদ্ধত উক্তির আশ্চর্য সমর্থন 
রাজমোহন এ স্থলে যোগাইয়াছেন। তাঁহার সহিত রামগ্রসাদের 
তুলনা হয় সাধন বিষয়ে ও গান রচনায়। রামপ্রসাদের মালসী গানের 
ভাব, ভাবা ও স্থর কবিরঞ্জনের তৃল্য এবং তাহার যোগৈশ্বধ্যের মধ্যে 

*বেড়া বাধা" ঘটনাটি অতি প্রসিদ্ধ । রাজমোহনের তিনটি গানে (৩, 
১১৫ ও ২৯২ সংখ্যক ) বেড়া বাধার উল্লেখ আছে। কবিরঞ্জন সমন্ধেও 

এ কথা প্রচারিত আছে--গুগুকবি তদুপরি মন্তব্য করিয়াছিলেন, ”এই 
সকল ঘোষণা প্রসাদ স্বয়ং কথনই করেন নাই, কেন না তাহা হইলে 
তাহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্বানে অবশ্যই ইহার 
কোন কথা উল্লেখ থাকিত।”--(পৃ- ৮)। পক্ষান্তরে, পূর্বববঙ্গে 
নিয়লিখিত গানে তাহ] ঘোষিত হইয়াছিল £__ 

মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া । 

ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি, বাধ দিয়! ভক্তিদড়া ॥ 

তনয় থাকতে না দেখলে মন, কেমন তোমার কপাল পোড়া । 

মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে, বাধেন আসি ঘরের বেড়া ॥ 

মায়ে যত ভাল বাসে বুঝা! যাবে মৃত্যু শেষে । 

ক"রে দ্ও ছু চার কান্নাকাটি, শেষে ধ্িবে গোবরছড়] ॥ 

ভাই বন্ধু সত দ্বারা, কেবলমাত্র মায়ার গোড়া । 

মোলে সঙ্গে দিবে মেটে কল্সি, কড়ি দিবে অষ্ট কড়া ॥ 

অঙ্গেতে যত আভরণ, সকলই করিবে হরণ । 

দোসর বস্ত্র গায় দ্রবে, চারকোণ] মাঝখানে ফীাড়া ॥ 



পরিশি্-_ছ্বিজ রামপ্রসাদ ৬১ 

যেই ধ্যানে এক মনে, সেই পাঁবে কালিকা। তারা । 

বের হয়ে দেখ কন্তারপে, রামপ্রসাদের বাধছে বেড়া ॥ 

( প্রসাদপ্রসঙ্গ১ ১ম সং, পৃ. ১৫-৬ ) 

গানটি গুপ্তকবি পান নাই এবং “কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহে”ও নাই। 

পুর্ববঙ্গে গায়কের মুখে এই গান আমরা স্বকর্ণে গুনিয়াছি। কবিরঞ্জনের 

পদাবলী হইতে পৃথক করিয়! দ্বিজ রামপ্রসার্দের গান একক্স সঞ্চিত হওয়া 

আবশ্তক--এই কাধ্য অধুনা দুরূহ ও পরিশ্রমসাধ্য, কিন্ধ অসম্ভব নহে। 

বলা বাহুল্য, কবিরঞ্জনের ন্যায় দ্বিজ রামপ্রসাদ প্রযত্ুসাধ্য কোন কাব্যা্দি 

রচনা করেন নাই-তাহার সাঁধনসঙ্গীতই তাহাকে পুর্বববঙ্ধে চিরন্ঘরণীয় 
করিয়া রাখিয়াছে। আমরা তাহার রচনার নিদর্শনন্বরূপ পাঁচটি 

গান উদ্ধৃত করিলাম । 

মন কেন রে ভাবিস্ এত। 

যেমন মাতৃহীন বালকের মত ॥ 

ভবে এসে ভাবছে! বসে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত। 

ওরে, কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত ॥ 

ফণী হয়ে ভেকের ভয় এষে বড় অদ্ভূত। 

ওরে, তুই করিস কি কালের ভয়, হয়ে ব্রন্মময়ীর সত ॥ 

এ কি স্্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত । 
ও মন, মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত ॥ 

মিছে কেন ভাব ছুঃখে, দুর্গা বল অবিরত | 

যে জাগরণে ভয়ং নান্তি, হবে রে তোর তেক্ি মত ॥ 

দ্িজ রামপ্রসাদ্দে বলে, মন কর রে মনের মত। 

ও মন, গুরুদত্ত তত্ব কর, কি করিবে রবিস্ৃত ॥ 

( প্রপাদপ্রসঙ্গ,' ১ম সং, পৃ. ২) 



৬২ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন 

মা বসন পর । 

বসন পর বসন পর ম! গো বসন পর তুমি । 

চন্দনে চচ্চিত জবা পদে দিব আমি গো । 

কালীঘাটে কালী তুমি ম। গো কৈল।পে ভবানী । 

বৃন্দাবনে রাধা প্যারী, গোকুলে গোপিনী গো ॥ 

পাতালেতে ছিলে ম! গো, হয়ে ভদ্রকালী। 

কত দেবতা করেছে পুজা, দিয়ে নরবাল গে! ॥ 

কার বাড়ী গিয়াছিলে মা গো কে করেছে সেবা । 

শিরে দেখি রঞ্জচন্দন, পদে রক্ত জবা গে! ॥ 

ভানি হস্তে বরাভয় মা গো, বাম হন্তে অসি | 

কাটিয়! অন্থরের মুগ করেছ রাশি রাশি গো | 

অসিতে রুধিরধারা মা গো! গলে মুগ্ুমাল|। 

হেট মুখে চেয়ে দেখ পদতলে ভোলা গে! ॥ 

মাথায় সোনার মুকুট মা গে ঠেকেছে গগনে । 

মা হয়ে বালকের পাশে, উলঙ্গ কেমনে গো ॥ 

আপনে পাগল পতি পাগল মা গো! আরও পাগল আছে। 

ছিজ রামপ্রসা হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো ॥ 

( এ পৃ. ৪৬৪ ) 

আছে বলদ বয় না হালে। 

আমার আবাদ জমি পতিত রইলে ॥ 

এক হালের হানুয়! যারা, তাদের পঞ্চ রতন ফলে । 

আমার তিনখানি হাল পোড়াকপাল, অন্ন পাই না কোন কালে ॥ 

দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে সঙ্গে ছিল মনা বেটা সে পড়িল বিষম ভুলে । 

সে যে বীজ খেয়েছে, সব লুটেছে, ঘুম দিয়াছে ক্ষেতের আইলে ॥ 

( আধ্যদর্পণ)? আম্বিন ১৩২০, পৃ, ১৩৩ ) 



পরিশিই--দ্বিজ রামপ্রসাদ ৬৩ 

এ সংসারে ডরি কারে, রাঙ্গা! যার মা মহেশ্বরী । 

আনন্দে আনন্দগময়ীর, খাস তালুকে বসত করি ॥ 

নাইকো জাঁরপ জমাবন্দি, তালুক হয় না লাটে বন্দি, মা। 

আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি, শিব হয়েছেন কর্মচারী ॥ 

নাইকে| কিছু অন্ভ লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা, ম| | 

জয়ছুর্গার নামে জমা আটা, &টা করি মালগুজারি ॥ 

বলে দ্বিজ রামপ্রসান্দ, আছে এ মনের সাধ, মা। 

আমি ভঞ্ির জোরে কিন্তে পারি, ব্রন্মময়ীর জমিদারি | 

( প্রসাদপ্রসঙ্ত হইতে ) 

আমার ঘরে নবদ্ধারে, শমন রইল থানা করে। 

ঘরে গুরু নাভিস্থল, তাতে মনার বলাব্া, 

সে ঘরে মন বিরাজ করে ॥ 

প্রহরি ফিরে দশ পাঁচ ছয়, মনে বড় সন্দ হয়, 

কপাট নাই মা সে সব দ্বারে । 

ঘরচোর] যদি চুরি করে, মাটি দেয় কিবা পুড়ে তারে, 

প্রসাদ বলে মাণিক গেলে, ঘরের আদর কেউ ন! করে ॥ 

( আধ্যদর্পণ, ১৩২০) পৃ. ১৩৩) 
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লমিতকুমার বন্দ্যোগাধ্যায় 
৯৮৬৮---৯৯২৯ 

ধস লঘুরস-শ্ষ্টা, বিচিত্র সন্দর্ভকার এবং সহৃদয় 
সমালোচকরূপে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট স্থান 

অধিকার করিয়া আছেন। দরিদ্র ব্রাঙ্গপপপ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ 

করিলেও নিজের অক্রান্ত চেষ্টা ও অসামান্ত ধাঁশক্তিবলে তিনি বিশ্ব 

বিগ্ালয়ের প্রায় সকল পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিতে এৰং 

পরবশেষে একজন কৃতী অধ্যাপকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হছন। বস্ততঃ 

ইংরেজী-সাহিত্যের অধ্যাপনায় তিনি যে কৃতিত্ব প্রদর্শন ও বিপুল যশ 

অর্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা আজিকার দিনেও বিরল বলিলে অত্যুক্তি 
ভষ না। 

ললিতকুমারের অধ্যয়নাচুরাগ ছিল অপরিসীম । বাংলা, ইংরেজী ও 

সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়া যে অমুত তিনি আহরণ করিয়াছিলেন, গুত্র 

অনাবিল হাশ্তরসে অতিপিঞ্চিত করিয়। তাহ! তিনি এমন উপভোগ্যন্ধপে 

পরিবেশন করিয়৷ গিয়াছেন যে, দীর্ঘকাল তাহ। গৌড়জনের আননা- 
বিধান করিবে । 

জন্ম 8 নংশ-পাপ্নঢয় 

১২৭৫ সালের ১৯এ কার্তিক (৩ নবেম্বর ১৮৬৮ ) নদীয়া জেলার 

শান্তিপুরে দত্ত-পাড়ায় মাতামহ নসীরাম মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে 



ণ ললিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 

ললিতকুমারের জন্ম হয়। তাহার পিতার নাম নবীনচজ্জ 

বন্য্যোপাধ্যায় । নবীনচঞ্জের নিবাস-নমদীয়া জেলার ফুড়াগাছার 

নিকটবর্তী কাচকুলি গ্রামে। বংশের মধ্যে ইনিই প্রথম ইংরেজী শিক্ষা 
করেন। যৌবনকাল হইতে প্রৌঢ়াবস্থা পধ্যন্ত তিনি ইংরেজী স্কুলে 

শিক্ষকতা-কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। নবীনচক্ত্রের পূর্বগামিগণ সকলেই 
সংস্কতে স্থপপ্ডিত ছিলেন এবং অধ্যাপনাহ তাহাদের উপজীবিক! ছিল; 
তাহার খুললতাত হরিনাথ স্তায়রত্ব কলিকাতা সংস্কৃত কলেত্ের অধ্যাপক 

ছিলেন। 

ললিতকুমারের মাতার নাম--কুস্বমকামিনী দেবী। তিনি মাতার 

একমাত্র সন্তান, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পর বেশী দিন মাতৃম্নেহ উপতোগ 
তাহার অনৃষ্টে ঘটে নাই। ললিতকুমারের বয়স যখন মাত্র দশ মাস, 

তখন সর্পাঘাতে তাহার মাতার মৃত্যু হয় (শ্রাবণ ১২৭৬-_-ইং ১৮৬৯ )। 
মাতৃবিয়োগের পর ললিতকুমার পিতাঁমহীর নিকট প্রতিপালিত হন। 

বিগ্ভাশিক্ষা 

নবীনচন্ত্র নিজে পুত্রকে শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করেন। তাহার 

আয়াস ও যত্বে ললিতকুমারের শিক্ষার বুনিয়াদ হুদঢ ভিত্তির উপর 

গ্রতিষিত হয়। ১৩৩১ সালের ১২ই আবাঢ (ইং ১৯২৪), ৮২ বৎসর 
বয়সে নবীনচন্ত্র পরলোকগমন করেন। ললিতকুমারের জীবনে তাহার 

পিতার প্রভাব কম নয়। বিস্তান্থরাগ, অধ্যাপনাক্ষেত্রে কৃতিত্ব, মাতৃ- 

ভাষার প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি সব্গুণ ললিতকুমার পিতার নিকট হইতে 
উত্তরাধিকারসুজ্রে লাভ করিয়াছিলেন । 



বিস্ভা শিক্ষা থু 

ললিতকুমারের পিতা যখন নদীয়! জেলার হাতীশাল। এম-ই স্কুলের 
প্রধান শিক্ষক, সেই সময়ে এই বিস্তালয় হইতে ললিতকুমার ১৮৭৯ সনে, 

১১ বংসর বয়সে, তৃতীয় বিভাগে মাইনর পরীক্ষা পাস করেন। 

পর-বৎমর ১৮৮০ সনে তিনি মুড়াগাছা এই5-ই স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে 

ভর্তি হন এবং এখানে দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন। তাহার ছাত্রজীবন 

কৃতিত্ব সমুজ্জল। কৃষ্খনগর কলেজিয়েট স্কুল হইতে ১৮৮২, নবেম্বর 
মাসে এনট্রাম্স পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১০২ 

টাক! বৃত্তি পান । 

দরিজ্র পরিবারের সন্তান হইলেও নিজের চেষ্টায় সমস্ত প্রতিকূলতাকে 
অগ্রাহ্থ করিয়া তিনি উচ্চশিক্ষালাভের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন; 

একটি রস-রচনায় প্রসঙ্গক্রেমে তিনি তাহার আভাস দিয়াছেন। উক্ত 

প্রবন্ধে তিনি বলেন £-- 

“.**লালনের বয়স পার হইয়! যখন বিদ্ভালাভে ব্রতী হইলাম, 

মাতৃভাষায় বর্ণপরিচয়াদি শেষ করিয়া ইংরেজী শিক্ষা আর্ত করিলাম, 

তখন স্বগ্রাম হইতে পাচ ক্রোশ দুরে অপর একটি গ্রামে পিতৃদেব 

(তথায় ইংরেজী কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন) পাঠের নুবিধার 

জন্ত আমাকে লইয়া! গেলেন; তথাকার জমিদারগৃছে পরিবারস্থ 

বালকের স্তায় আশ্রয় পাইলাম ।:.. 

প্রবাস-জ্ীবন যাঁপন করিয়া মাইনার্ পাস করিয়া শ্বগ্রামে 

আসিয়া বসিলাম এবং গ্রাম হইতে মাইলথানেক দুরবর্ভা এ্রামাস্তর়ের 

এনট্র্যান্স স্কুলে [ মুক্কাগাহ! এইচ-ই স্কুলে ] ভি হইলাম।"..ছুই 
বংসর পাঠের পর এনট্যান্স পরীক্ষার বৎসর পিতৃদেব আমাকে 

পৃহবাস-নুখে বফিত করিস, পাঠের সুব্যবস্থার জন জেলার সদরে, 

গোয়াড়ী-কফনগরে চালান দিলেন [ফেব্রুয়ারি ১৮৮২ ]। শান্তিময় 



ষ্ ললিতকুষার বন্দ্যোপাধ্যায় 

পল্লীজীবন হইতে, খান্নুখময় গৃহস্থশ্বরে বাস হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া 

সহরে ছাত্রাবাসে বাস করিতে নুরু করিলাম 1***বৎসর না ঘ্ুরিতেই 

ভাগ্যদ্রেবতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। মা-সরস্বতীর কৃপায় পরীক্ষায় 
প্রথম বিভাগে পাস হইলাম। (এখনকার মত তখন বিশ্ববিষালর 

প্রথম বিভাগে পাসের সধ্ধাব্রত খোলেন নাই, সুতরাং ) মা-লক্ষীরও 

দয়! হইল, পরীক্ষার বৃত্তি পাইলাম । অর্থকচ্ছ,তা ঘুচিল, পিতৃদেবের 

কষ্টাঞ্ষিত অল্প আয়ের উপর আর শিক্ষাকর (770005600 6688) 

বসাইবার প্রয়োজন হুইল না। উক্ত সহরেই এফ এ পড়িতে 

প্রবৃত্ত হইলাম, মেস হুইতেও কলেজ-হোষ্টেলে উন্নীত হইলাম 1... 

তাহার পর এফ এ পরীক্ষায় [ এপ্রিল ১৮৮৫ ] আমার মত দরিদ্র- 

সম্তানদের পক্ষে মবলগ টাকা স্কলারশিপ পাইয়া কলিকাতায় 

[ মেটরোপলিটান ইনপ্রিটিউশনে, জুন ১৮৮৫] বি. এ. পড়িতে 

আসিলাম ; ব্যয় বাড়িল বটে, কিন্ত আয়ও তেমনি বাড়িল, সুতরাং 

“হরে দ্ররে হাঁটু জল" দ্ীড়াইল। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভণ্তি ন! 

হুইয়! প্রাতঃম্মরণীয় বি্ভাসাগর মহাশয়ের কলেজে ভর্তি হইলাম__ 
তাহাতে খরচার বেশ একটু সাশ্রয় হইল 1... 

যথাসময়ে সম্মানের সহিত বি. এ. পাস হুইলাম। এবারও 

মোট। টাক] জলপানি পাওয়াতে সাবেক চাল বজায় রহিল। “সৰ 

ভাল যার শেষ ভাল? এই প্রবাপ্ূবাক্যের উপর ভর করিয়া শেষ পরীদ্ষর 

ভরত প্রেসিডেদ্সী কলেজে, ():90016:) সেরা কলেজে, | ১৮৮৭, 

জুন মাসে ] ভণ্তি হইলাম” (“ভোজন-সাধন” £ “দাহারা+ দ্র") 

বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সকল পরীক্ষাতেই উচ্চ স্থান অধিকার করিয় 

ললিতকুমার বিবিধ বৃত্তি এবং প্কাদি পুরস্কার লাভ করেন। তাহার 

পরীক্ষার ফলগুলি উদ্ধৃত করিতেছি £-- 



বিবাহ ও 

ইৎ মবেস্বর ১৮৮২...এনট্রান্স.. কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট দ্কুল-_ 

১ম বিভাগ, “বয়স ১৪+। 

এপ্রিল ১৮৮৫*এফ, এ.--ক্কফনগর কলেজ.."শীর্ষস্থান । 

১৮৮৭*-বি. এ. মেটরোপলিটন ইন্টিটিউশন, ১ম বিভাগ, 

ইংরেজীতে অনাস--৮ম স্থান । ১ম বিভাগ, সংস্কতে অনাস+- 
প্রথম স্থান । সর্বসাকল্যে শীর্ষস্থান । 

১৮৮৮*-*এম. এ.**প্রেসিডেন্সী কলেজ, ইংরেজীতে, ১ম বিভাগ, 

শীর্ষস্থান । 

বিবাহ 

উপনয়ন সংস্কারের ( ২৩-১-৮০ ) পরশ্বৎসর ১৮৮১, ১লা মার্চ 

( ১৯ ফাল্গুন ১২৮৭) রংপুর জেলার কুগ্তী-পরগণার চন্দনপাটের ছোট 

তরফের জমিদার উমানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্তা জগতারিণী 

দেবীর সহিত ললিতকুমারের বিবাহ হয়। তথন তাহার বাল্যাবস্থা, 

বয়স মাত্র ১৩ বৎসর । বিবাহের পর-্বৎসর তিনি এনট্রাম্স পরীক্ষা 

দিয়াছিপেন। তাহার বিবাহিত জীবন প্ুখের ছিল। নিজের কোন 

রচনায় তিন আভাসে ইজিতে সুগভীর পত্বীপ্রেমের পরিচয় দিয়াছেন। 

বাল্যবিবাহের বিরোধী এক ডকীল বন্ধুকে তিনি একবার 

বলিয়াছিলেন--"বাল্যাবস্থায় আমার বিবাহ হইয়াছে £ আমার স্বাস্থ্যের 
হানি ঘটে নাই এবং বিগ্ভাশিক্ষারও কোনরূপ ব্যাধাত হয় নাই। 

বাল্যবিবাহ সত্বেও আমি সম্মানের সহিত বিশ্ববিগ্তালয়ের উপাধিগুলি 

লাভ করিয়াছি ।” 



অধ্যাপনা 

অধ্যাপক-বংশে ললিতকুমারের জন্ম । তিনি ছাত্ত্রাবস্থার অবসানে 

বংশের ধার! অক্ষুণ্ন রাখিয়া, অন্ত চাকুরীর চেষ্টা না করিয়া ২০ বৎসর 

বয়সে অধ্যাপনা-কার্যে ব্রতী হন। কিন্তু অধ্যাপক-জীবনের গোড়ার 

দিকে তাহার পক্ষে এক কলেজে বেশী দিন কাজ করা সম্ভবপর হয় 

নাই। এই সময় তাহাকে নান! ঘাটের জল থাইতে হইযাছিল। 

ললিতকুমারের আত্মসম্মানবোধ ছিল প্রথ্র-_ত্তাহার চরিত্রে 
ব্রাঙ্মণোচিত জ্ানান্থশীলন-তৎপরতার সঙ্গে তেজন্বিতার এক অপুর্ব 
সংমিশুণ হইয়াছিল। চাকুরী-জীবনের প্রারন্তের দিকে যখনই 
কর্তৃপক্ষের অন্তায় এবং অসঙ্গত ব্যবহারের সঙ্গে তাহার স্বাধীন ইচ্ছার 

সংঘাত বাধিয়াছে,_আত্মমর্ধ্যাদ। অক্ষুপ্ন রাখিয়া! চাকরি করা অসম্ভব 

বলিয়া মনে হইযাছে, তখনই তিনি কর্ম্মত্যাগেও কুষ্টিত হন নাই। 

ললিতকুমার প্রথমে বরিশালের জমিদার আনন্দলাল রায় ও তদীয় 

ভ্রাতা ব্যারিষ্টার পি. এল. রায়-প্রতিচিত রাজচন্ত্র কলেজে ১৮৮৯ সনের 

জুন মাসে ১৩০২ টাকা বেতনে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। কিন্ত 

শীঘ্রই একটি কারণে এখানকার চাকরির উপর তাহার মন বিরূপ হইয়া 
উঠিল। জঙমিদ্াবী সেরেস্তায় যে-ভাবে চাকরি করিতে হয়, চাকরি 
বজায় রাখিবার জগ্ভ ললিতকুমাবের পক্ষে এখানেও সেই ভাবে 

থাকিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্ত তাহ তাহার বরদাস্ত হইল না? 
১৮৯০ সনের মে মাসে তিনি এই কাজ ছাড়িয়। দেন। 

এই বৎসরেই জুলাই মাসে ললিতকুমার তাগলপুর টি. এন জুবিলী 

কলেজে মাসিক ১২৫২ বেতনে যোগদান করেন। তাহার মাতুল_- 



অধ্যাপন। ১১ 

হুরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় কলেঞ্জের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি লগতকুমারকে 

নিজের কাছে লইয়া! আসেন, কিন্ত ললিতকুমার মাত্র ছই মাস কাছ 
করেবার পর বাড়ীর কাছে হইবে বলিয়া বহরমপুর কলেজে চলিয়া 
আসেন। 

বতরমপুর কলেজে ললিতকুমার অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল (৮ সেপ্টেম্বর 
১৮৯০--২ আগষ্ট ১৮৯৩ ) যুক্ত ছিলেন। এই কলেজে তিনি ১৬০২ 

বেতনে নিযুক হন; তখন কলেজের অধাক্ষ ছিলেন দার্শনিকপ্রবর ডঃ 
ব্রজেন্্রনাণ শীল। অশুত্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণপণ্তিত বংশে ললিতকুমারের 

জন্ম এবং তিনি বংশের ধারা বজায় রাখিয়া! চলিতেন। কোন ব্রত 

উপলক্ষে মহারাণী স্বর্ণময়ীর কিছু দান তাহার বাড়ীতে প্রেরিত হয়। 

ললিতকুমার উ্না গ্রহণ না করিয়া ফেরত দেন। এই ব্যাপারে তিনি রাজ- 
কর্মচারীদের বিরাগভাজন হন। এ অবস্থায় অধিক দিন বহরমপুরে থাকা 

শ্বিধা হইবে না বুঝিয়া তিনি নূতন কর্ম লাভের স্থযোগ খুক্দিতেছিলেন। 

হ্ধযোৌগ মিলিয়া গেল। ললিতকুমার মাসিক ২০০২ বেতনে 

কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজে যোগদান করিলেন (৭ আগষ্ট 
১৮৯৩)। এই কলেজেও বেশী দিন চাকরি কর] তাহার পোষাইল 

না। এখানে উচ্চপদস্থ রাজকর্শচারীরা অধ্যাপকদের হীনচক্ষে 

দেখিতেন ও অব্ঞ! করিতেন। তাহা ছা! ব্রাঙ্গধর্থ্ের নৃতন উত্তেজনায় 
রাজাশ্রয়ে থাকিয়া ব্রাঙ্গেরা হিন্দু আচার ব্যবহার ও ধর্মের নিন্দা 

করিতেন। লপিতকুমার প্রকাশ্ততাবে এই ছুইটি জিনিসেরই প্রতিবাদ 
করেন ও তাহার জন্ত স্থানীয় রাজশক্তির কোপে পতিত হুন। আত্ম- 

সম্মান বজায় রাখিবার উদ্দেস্তে তিনি কুচবিহারের কাজ ছাড়িয়া দেন 
€ ১৮ আগস্ট ১৮৯৪) এবং মফস্বলের চাকরির উপর বীতন্পৃহ হুইয়! 
কলিকাতায় চলিয়া আসেন। 
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প্রবাসে কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা ললিতকুমার ত্তাহার একটি 

প্রবন্ধে গ্রসঙগক্রমে উল্লেখ করিয়াছেন। নীরম তথ্যও যে তাহার নিজস্ব 

সরস রচনাভঙ্গীর গুণে কিরূপ চিত্তাকর্ষক হুইয়! উঠিত, উক্ত প্রবন্ধের 
উদ্ধতাংশ হইতে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে £-- 

“বাল্যেই বিদ্ভাশিক্ষার জন্ত প্রবাসে গিয়াছিলাম; কিন্তু সে 

বাসগ্রামের নিকটেই এবং সেখানে পরগৃহে নিজ্বগৃহের মত আশ্রয় 

পাইয়াছিলাম। পঠদ্বশার শেষ কয় বংসর কলিকাতাবাসী 

হইয়াছিলাম, কিন্ত বিদেশ হইলেও কিছু দিন বাসের পর কলিকাতা 

আর প্রবাসভূমি বলিয়া বোধ হইত না, স্ুহৃংসতীথ-সমাজের সহবাসে 

নখে কাল কাটাইতাম। 

কিন্ত এইবাব প্রকৃতই প্রবাসী হইতে হইল-_একেবারে তিনট। 

জেল! পার হইয়া পূর্ববঙ্গের ববিশাল সহরে প্রথম চাকরি জুটিল।*** 

গ্রহের ফেরে এক বংসর তথায় স্থিত্িকাল--এই এক' বংসরকে 

“অজ্ঞাতবাস* বলা যাইতে পারে ।**আমি আহারের কষ্টে এই 

“লক্ষমীমন্ত ( বালামের ) দেশে “লক্ষমীছাড়। অবস্থায় এক বংসরের 

অধিক কাল টিকিতে পারি নাই, খ্রীষ্মের ছুটিতে “দেশে" ফিরিয়। আর 

£সেমুখে1” হই নাই । 

গ্রীষ্মের ছুটিব পর মাসথানেক বেকার বসিয়া থাকিয়া ( “সা 

বি আচ্ছা” ) আবার প্রবাসযাত্রী করিলাম--এবার পূর্বে না! গিয়। 

'পশ্চিমে'__ভাগলপুরে । তবে বেহারে গিয়াঁও বেঘোরে পড়ি নাই; 

মাতুল মহাশয় তথাকার কলেজেব অধ্যক্ষ ছিলেন ।.*"এমন দুখের 

মিলনেও সেখানে কিন্তু কাধ্যগতিকে ছুই মাসের বেশী তিঠিতে 

পারিলাম ন1। ' এক বংসর পুর্বে চাকরিতে প্রবৃস্ত হইবার সময় 

যে ছুই হুট পোষাক তৈয়ার করাইয়াছিলাম, সেগুলি ন। ছিড়িতেই 



অধ্যাপনা ১৩ 

ভাগলপুরেয় বাফ তার ছুই শুট পোষাক বড় মাপে তৈয়ার করাইয়া 

পূর্ব-পশ্চিম দ্িগ্িজয় করিয়া আবার বাঙ্গালা মুুকে ফিরিলাম। 

শুধু বাঙ্গাল! মুল্গুকে কেন, ( বহুরমপুরে ) এক রকম নিষ্বের 

«দেশেই ফিরিলাম-_কেম না, নদীয়! মুশিদাবাদ পাশাপাশি জেলা 

এবং কৃষনগর হইতে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত একটি ধীধা সড়ক আছে ।**" 

এখামে তিন বৎসর টিকিয়। ছিলাম । এক কলিকাতায় ভিন্ন আর 

কোথাও এত দিন থাক] ঘটে নাই । এই তিমটি বংসর আমার 

চাকরির জীবনের সর্বাপেক্ষ! খের দিন ছিল । এইখানে চাকরি- 

ভ্রীবনে প্রথম মাতৃসম! ঠাকুরমাতা ও সংসার-সঙ্গিনীকে আনিয়। 

€“নাস্তি ভাঙ্যাসমো বদ্ধুঃ? ) প্রবাদকে পুখাবাসে পরিণত করিয়া 

ছিলাম |." 

“অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্্ঃ_ইহা হইল সংসারবিরাগী আজীবন- 

সন্প্যাসীর উপদেশবাক্য ; সংসারী বাল্যবিবাহছিত লেখক কি সেই 

উপদেশ-বাক্যের মর্ধযাদা রক্ষা করিতে পারেন? এক বার কিঞ্রিং 

আর্থিক উন্নতির লোভে, দেবোপম মাতুল মহাশয়ের সামীপ্য ছাড়িয়া 

অভ্র গিয়াছিলাম, আবার আরও কিঞ্চিং লাতের লোভে “কমক- 

স্বগতৃফান্ষিতধী” হইয়া! বহুরমপুরের পাতাঁন সংসার উঠাইয়া সাঙ্ান 

বাগান তাঙ্গিয়!, নিজের অঞ্চল হইতে বহু দূরে "উত্তরন্তাং দিশি' 

কুচবিষ্ছারে একাকী ট্রেনমারুহা উধাও হৃইলাম-_পূর্ববাপরে।? অর্থাৎ 

পূর্ব-পশ্চিম দিখিক্বয় হইয়াছিল, এইবার উত্তর দিকে উত্তরণ ।...কিন্ 

মন বদিল না। কেন মা, গৃহিনী সে সময়ে মিকটবর্ভা স্থানে 

থাকিলেও আমার সহিত মিলিত হইবার সম্ভাবল! ছিল মা। এ 

অবস্থার শুধু অর্থোক্নতিতে, তথা শেষ বরমে রাজসরকার হইতে 

গেবশানদের আশায়ও মন বাধিতে পারিলাম না, প্রাণট! কেধখলই 
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উড়, উড়, করিত ।***অগত্যা বৎসর ঘুদ্রতেই কলিকাতায় চাকরি 

স্বীকার করিয়] ইংরেজী কেতায় চরণযুগল হইতে কুচবিহারের ধুল! 

বাড়িয়া ফেলিলাম। পূর্ব পশ্চিম উত্তর তিন দ্বিক জয় করিয়! বাকী 

দিকৃটাও জয় করিতে দক্ষিণে যাত্রা করিলাম । 

এত দিলে ঘ্বুরণচক্রের শেষ হইল 7; পাঁচ বংসরে পাচ জায়গায় 

না হইলেও চারি ঘাটের জল থাইয়া কলিকাতার কলেজের ভূতপূর্বব 

ছাত্র কলিকাতার কলেজেই ফিরিয়া জাসিল 1” ( “ভোজন-সাধন” £ 

“সাহারা” দ্র") 

কলিকাতায় ফিরিয়া ললিতকুমার আচাধ্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের 
অধ্যক্ষতায় পরিচালিত রিপন কলেজে ( বর্তমানে স্থুরেক্নাথ কলেজ ) 

২১০২ বেতনে যোগদান করেন (২০ আগষ্ট ১৮৯৪ )। এই কলেজে 

তখন পদার্থবিস্কার অধ্যাপক ছিলেন-_রামেক্রন্ছন্দর ত্রিবেদী, আর 

গণিতের অধ্যাপক ক্ষেত্রমৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় । কংগ্রেসের কোন 

কাজে শ্রেন্্রনাথ সকল অধ্যাপকের বেতন হইতে চাদা হিসাৰে কিছু 

টাকা কাটিয়া লইয়া কলেজের মাহিনা দেন। এই ব্যবহারের প্রতিবাদ 

করিয়! ললিতকুমার চাকরি ছাড়িয়া দেন €৩* জুন ১৮৯৭)। 
পরবস্তাঁ ৭ই জুলাই € ১৮৯৭ ) হইতে ললিতকুমার একযোগে ছুইটি 

কলেছে অধ্যাপনা শুরু করেন ;--আচাধ্য গিরিশচঙ্জ বহর বঙ্গবাসী 

কলেজে ১৩৫২ বেতনে সপ্তাহে ১১ ঘণ্টা ও মেট্রোপলিটান ইনৃষ্টিটিউশনে 
(বর্থমান বিগ্তাসাগর কলেজ ) ১২৫২ বেতনে সপ্তাহে ৯ ঘণ্টা । এই 

ভাবে পাচ বৎসর কাজ করিবার পর শেষে তিনি মেটরোপলিটান 

ইনৃষ্টিটিউশনের কাজ ছাড়িয়! দিয়া ১৯০২ সনের ৭ই আগষ্ট হইতে 
মাসিক ২৫০২ বেতনে বঙ্গবাসী কলেজে পুরাপুরিভাবে নিধুক্ত হুন। 

এইখানেই তিনি জীবনের শেষ দিন পধ্যন্ত কাটাইয়া গিয়াছেন ) প্রায় 
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৩২ বৎসর তিনি বঙ্গবাসী কলেজের অন্যতম স্তস্তশ্বরূপ ছিলেন। বন 

ছাত্র তাহার নামে আকুষ্ট হইয়া এই কলেজে যোগদান কবিয়াছে। 

ললিতকুমার ছিলেন স্পর্ডিত আমর্শ শিক্ষক-_অধ্যাপনাকালে 

তিনি ছাক্রর্দিগকে ষেন মন্ত্রমুগ্ধ কবিয়। রাথিতেন। তাহার ব্যাখ্যাপ্রণালী 

এতই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে, তাহা সুঁনিবার লোভে অন্যান্ত কলেজের 
ছাত্রের] প্রায়ই তাহার ক্লাসে আসিয়া উপস্থিত হইত। তাহার 
অধ্যাপনারীতির বৈশিষ্ট্য কি ছিল, এবং ছাত্রদের সঙ্গে তাহার কিরূপ 

হবপগ্ততার অম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, সে বিষয়ে তাহার প্রার্তন ছাত্র, 

একদ| 'মাসিক বস্থমতী'র অন্তর সম্পাদক সত্যেন্জনাথ বন যেসকল 

কথা লিখিয়] গিয়াছেন, তাহা বডই চিত্তাকর্ষক নিয়ে তাহার রচনার 

অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিতেছি ₹-- 

“আমরা প্রথম যৌবনে অধ্যাপক ললিতকুমারের শিক্ষকতার 

সংস্পর্শে আপিয়। তাহার একাত্ত অন্ুরক্ত গুণমুগ্ধ হুইয়! পড়িয়াছিলাম। 

আমর! কলেজ-জীবনে একাধিক যুরোগীয় ও দেশীয় অধ্যাপকের 

সংস্পর্শে আপিবার সৌভাগ্য লাঁভ করিয়াছি । তন্মধ্যে শ্রদ্ধেয় 

অধ্যক্ষ গিরিশচন্্র বনু, অধ্যাপক হ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঃ বি, মুখার্জি, অধ্যক্ষ মিঃ রে!, মি 

ম্যান, মিঃ পাপিভ্যাল, মিঃ হিল, পণ্ডিত কালীক্কফ ভট্টাচার্য্য, পরঙ্ডিত 

চঞ্জোদয় বিভাবিনোদ প্রমুখ কয়েক জন খ্যাতনামা! অধ্যাপকের নাষ 

বিশেষ উল্লেখযোগ্য । হঁহাদের সহিত ছাজবর্গের কেবল স্ষুল- 
কলেজের সম্পর্ক ছিল ন1, হহার] ছাত্রগণের অতি আপনার জম 

ছিলেন ।.''ছেলেদের আমোদন্প্রমোদে অধ্যাপকর1 ত যোগদান 

করিতেনই, জধিকস্ধ তাহার! কেখল লেকচার? দিয়াই তাহাদের, 



টি ললিতকুমার বঙ্গ্যোপাধ্যায় 

কর্তব্য শেষ করিতেন না । আমাদের শিক্ষার জন্ত তাহারা অশেষ 

পরিশ্রম করিতেন ।-". 

কত যত্ব করিয়া তখনকার কালে অধ্যাপকরা পাঠ দিতেন |". 

তাহার শিক্ট যাহারা পড়িয়াছেন, তাহারা নিশ্চিতই বলিবেন, 

তাহার ভায় 70828119] 1)888809 দিয়! অর্থ বুঝাইতে তখনকার 

কালে (এখনকার কালে আছেন কি না! জানি না) কেহ ছিলেন 

না।...কিন্ত অধ্যাপক লপিতকুমার কেবল ইংরাজী সাহিত্যে নহে, 

সংস্কত ও বাঙ্গাল! পাছিত্যে অগাধ পঙ্চিত ছিলেন। এজন্ত যখনই 

কোন বিদেশী কবির মনোরম কাব্যের কোন একটা ভাবের ব্যাখ্যা 

করিবার প্রয়োজন হইত, তথনই তিনি মুহুর্মধ্যে আমাদের সংস্কৃত 

ও বাঙ্গাল! সাহিত্যের অগাধ সমুদ্র হইতে রত্ব আহরণ করিয়া তাহা 

বুঝাইয়া দ্রিতেণ । কালিদাস ও বঙ্ষিমচন্ত্রের রচনা যেন তাহার 

কণুম্ঘ ছিল। সেই উৎস হুইতে উদগত ভাবধাক়ার সহিত ইংরাজী 

রচনার যেখানে সামগ্রন্ত ঘটিত, ললিতকুমার তাহা তৎক্ষণাৎ পরম 

গ্রীতিভরে প্রফুল্পচিত্তে দুষ্টু আবৃত্তি করিয়] বুঝাইয়! দিতেন । 

তাহার আর একটি বৈশিষ্্য এই ছিল যে, যখন তিমি অমর 

কবি সেক্সগীয়ারের কোন নাটকের পাঠ দিতেন, তখন ছাআঅগণকে 

এক এক ভুমিকা আন্ৃভি করিবার ভার দিতেন এবং স্বয়ং কোন 

একটি ভূমিকা গ্রহণ করিতেন । যেন প্রকৃতই মহাকবির নাটকীয় 

চরিজ্ের অভিনয় হইতেছে, এইরূপই প্রতীয়মান হইত । মিঃ রো-ও 

এই তাবে সেক্সপীয়ায় পড়াইতেন । উচষ্থাতে শিক্ষার্থীর মনে চতিজ- 

চিঞ্র যেরূপ স্পঞ্টভাবে অঙ্কিত হইয়া যাইত, তাহা কেবল “লেকচার+ 

ও নোট দ্রানে কখনই ছুওয়] পল্ভবপন় হইত ন1। 

ছাত্রগণেয় সহিত গুছ ও লরস য়সালাপে তিলি সিদ্ধহত্ত 

ছিলেদ। তীছার মধ্যে হাস্তরসের যে অছুপ্ন্ক উৎস ছিল, তাহ! 



মৃত্যু ১৭ 

হইতে নানা পীযৃষধার! দ্বান করিয়া! তিমি নীরস পাঠ্য পুস্তকের 
বিশ্লেষণে প্রাণসঞ্চার করিতে পারিতেন। শিক্ষকের পক্ষে ইহা 

সামানভ গুণের কথ! নহে ।” (“মাসিক বন্থমতী,, পৌষ ১৩৩৬, 
পৃ. ৪৯৪-৬ ) 

ললিতকুমার সার! জীবন ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপনা করিয়া 
গিয়াছেন। সেক্সপীরিয়ান্ স্কলার হিসাবে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। 

“কপালকৃগুলা-তত্ব' গ্রস্ভৃতি গ্রঞ্থে তিনি সেক্সগীয়রের বিভিন্ন নাটকের 

চরিত্রসমূছের সঙ্গে বঙ্কিমের হৃষ্ট চরিত্রাবলীর যে তুলনামূলক সমালোচনা 
করিয়াছেন, তাহ! হইতে তিনি যে সেক্সপীয়রের নাটকাবলী উত্তমরূপে 

অধিগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাচা নিঃসংশয়ে বলিতে 
পারা যায়। 

মৃত্য 
শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাঁজের দুঃখদৈস্ভপীড়িত কর্ধক্ান্ত জীবনের অবসর- 

সুহূর্ত গুলিকে আনন্দময় করিয়! তুলিবার উদ্দেশ্তে রসরচনা পরিবেশনে 

ধাহার ক্লান্তি ছিল না, উপধুঠপরি আত্মজবিয়োগজনিত শোকের আঘাতে 

তাহার শেষের দিনগুলি হুবিষহ হইয়া উঠিয়াছিল। “শেষ দিকে 

বিশ্বেশ্বরের বিধানে আমার হাসির ফোয়ারা গুকাইয়াছে। এক্ষণে 
চক্রীর চক্রের পুনঃ পুনঃ আবর্তনে আমার জীবন সম্পূর্ণভাবে “সাহারা"য় 

পরিণত হইয়াছে”__ললিতকুমারের নিজের এই কথাগুলির মধ্যে তাহার 
শোকজর্জর অন্তরের আর্তি যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবশেষে তাহার 
ভ্রীবনসঙ্গিনী পর্য্যস্ত যখন চিরতরে তাহার মায়! কটাইয়! লোকান্তরিতা 

হইলেন, তখন অপরিমেয় শোকের আঘাতে তিনি বেদনায় একেবারে 

২ 



১৮ ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

মুহ্যান হুইয়। পড়িলেন। এই সময় তিনি সহৃদয় বন্ধু কেদারনাথ 
বঙ্গ্যোপাধ্যায়কে লিখিয়াছিলেন £--"আমার সাত্বনার প্রয়োজন আছে 

কি? মনে হয়,-ন11”--”8৮ বৎসর বিবাহিত জীবন--শেষ ৪০ বৎসর 

প্রায় অবিচ্ছেদে। এমন ভাগ্য কয় জনের হয়?” বিপত্বীক ললিত- 

কুমারকে কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা বেশী দিন ভোগ করিতে হয় 

নাই। ইহার ছয় মাস যাইতে'না-যাইতেই ১৩ অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ 

(২৯ নবেষ্বর ১৯২৯ ) তারিখে, ৬১ বৎসর বয়সে মাত্র সামান্ত কয়েক 

দিনের অন্ুস্থতায় তিনি মহাপ্রস্থান করেন। 

ননাবলা 

ললিতকুমারের রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালাচ্ুক্রমিক তালিকা 
দিতেছি। বন্ধনীমধ্যে মুক্ত্িত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি- 
সন্কলিত মুপ্রিত-পুস্তকাদির তালিকা হইতে গৃহীত : 
১। ছড়া ও গল্প (সচিত্র, শিশুপাঠ্য )।1 (৫১ ডিসেম্বর ১৯১০ )। 

পৃ. ৩২। 

রামেম্্সুক্দর ভ্রিবেদী-লিখিত ভুমিকা সহ। “পঞ্চতন্্র- 

হিতোপদেশের দশটি গল্প ।” 

২। ফোয়ারা (রচনা-সংগ্রহ )। ১৩১৭ সাল (৩০ জানুয়ারি 

১৯১১ )। পৃ ২২৯। 

৩। ব্যাকরণ-বিভীবিকা | ১৩১৮ সাল (১৫ জুলাই ১৯১১)। 
পৃ. ৫৫। 

বাংলা রচনার বিশুদ্ধি শিক্ষার ভবন সরস ভাষায় ব্যাকরণের 

গুফ তত্ব বিচার । 



খ। 

৬ 

৯ 

রচনাবলী ১৯ 

যোগেক্দর-স্থৃতি স্ভা। ১৩১৯ সাল (১৯ আগষ্ট ১৯১২ )। 
পূ. ১৩। 

“বঙ্গবাসী”র প্রতিষ্ঠাতা যোগেজচন্্র বন্থুর ৮ম ম্বৃত্যুবাধিকী 
সভায় পঠিত । 

আহ্লাদছে আটখান! € সচিত্র, শিশুপাঠ্য)। ইং ১৯১২ 
(১৭ সেপ্টেম্বর )। পৃ, ৪০। 

পঞ্চতন্ত্র ও ছিতোপদেশের কয়েকটি গল্প ও ছড়া। 

সাধুভাষা বনাম চলিত ভাষ1। মাঘ ১৩১৯ ( ২৬-১-১৯১৩)। 

পৃ. ২৬। 

বানান-সমন্যা । আষাঢ় ১৩২০ (২২-৬-১৯১৩)। পৃ. ৪৩। 

“ব্যাকরণ-বিভীষিকা"র পরিশিষ্ট । 

অনুপ্রাস। ১৩২০ সাল (১৯ জুলাই ১৯১৩)। পৃ. ১৩৭। 

“ভাষাতত্বের একটি কৌতুকাবহু রহ্ন্ত প্রদর্শন করাই আমার 
উদ্দে্ট | কটুকযায়ন্বাদ ভাঁষাতত্বের কথা একটু মিরসে পাক 

করিয়! বাজারে বাহির করিয়াছি।” 

ক-কারের অহঙ্কার । ১৩২২ সাল € ২ নবেম্বর ১৯১৫)। 

পৃ. ৯০ । 

“প্রকৃতপক্ষে অনুপ্রাস” নামক পুস্তকের ফ্রোড়পঞ্জ বা জের |” 

কপালকুগুলা-তন্ব । ফান্তন ১৩২২ ( ৬৮৩১৯১৬ )। পৃ, 

৯৯+১। 

“বঙ্কিমচ্জের “কপালকুগুলা”র সমালোচম! ।” 



ছ্ও 

৬১৯ 

৯২। 

১৩ । 

১৪ 

১৫ 

১৬। 

১৭। 

১৮ । 

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

কাব্যস্থধা। ১৩২৩ সাল (২০ নবেম্বর ১৯১৬ )। পৃ ১৯৪২। 

“বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্য-গ্রস্থাবলি হইতে সংগৃহীত ।” 

পাগলা ঝোরা। চৈত্র ১৩২৩ ( ৩-৪-১৯১৭ )। পৃ. ২৪৪। 

“১৩১৮ হইতে ১৩২৩ সাল পধ্যন্ত মাসিকপত্রাদিতে প্রকাশিত 

রচনা-সমন্টি 1” 

প্রেমের কথা । জ্যেষ্ঠ ১৩২৭ (১৫-৫-১৯২০ )। পৃ. ১৪২। 

সাত নদ্বী € সচিত্র, শিশুপাঠ্য )। আশ্বিল ১৩২৭ ( ১৪-৯- 
১৯২০ )। পৃ. ৭১ | 

জামাতা অধ্যাপক নরেক্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহযোগে 

লিখিত । গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরন্বতী, নর্্ঘা, সিদ্ধ, কাবেরী-_ 

এই সাতটি পুণ্যতোয়! নদ্বীর উৎপত্তি ও মাহাক্ক্যের কথ! । 

রসকরা (শিশুপাঠ্য )। আশ্বিন ১৩২৭ (৪-১০-১৯২০ )। 

পৃ, ৭৪। 

“আমার এ রসকরার উপাদান দেশী ভাষা ও বিদেশী গল্প । 

এদেশী বিদেপী মিলাইয়| খাটি শ্ব্দেশী মাল তৈয়ারী করিবার চেষ্ট। 

করিয়াছি।” 

সথী। ১৩২৮ সাল (১১ মে ১৯২১)। পু. ১২৩। 
“বক্ষিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলি-অবলম্বনে |” 

মোহিনী ( গল্প-সমষ্টি)। ১৩২৯ সাল (১৪ মার্চ ১৯২৩)। 

পু. ৯২৩4 ৩। 

সাহারা ( রচনা-সংগ্রহ )। ১৩৩৪ সাল (২৭ সেপ্টে 

১৯২৭ )। পৃ.২১০। 



রচনাবলী ২১ 

১৯। “কৃষ্ঞকান্তের উইল-এর আলোচনা” । মা ১৩৩৪ 

(ফেব্রুয়ারি ১৯২৮ )। পু ৭৭+38। 

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচন। : সাময়িকপন্মের পৃষ্ঠায় 
ললিতকুমারের বহু রচনা এখনও বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, পুশ্তকাকারে 

প্রকাশিত হয় নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি রচনার একটি তালিক। 

দিতেছি £-- 

'সাফ্ত্য-পরিষং- 
পঞ্জিকা? : ১৩০৭, ওয় সংখ্যা *** ভাষাতত্ব 

১৩০৮, ১ম সংখ্যা .** ভাষাতত্ব সম্বন্ধে আরও কয়েকটি 
কথা 

১৩৩৯, ১ম সংখ্যা "*" বাঙ্গাল কর্মকারক 

“বঙ্গদর্শন? ১৩১১, চৈত্র ** ব্নত্ুবংশ ( দিলীপের পুত্রলাভ ) 

১৩১২, বৈশাখ ১১: ব্দ্ধুবংশ ও পদ্রপুরাণ 

ভান্র ..* পুরাণপ্রসঙ্গ 
১৩১৩, জ্যেঠ “** ছাআদিগের অভিভাষণ 

১৩১৫, ফাস্তন :** কবি প্রতিভা [নবীনচন্জ সেন] 

“প্রবাসী £ ১৩১১, চৈত্র ***. বিশ্ববিভ্ভালয়ে সংস্কত শিক্ষার 

প্রয়োজনীয়ত। 

১৩১৩, শ্রাবণ **১ অধ্যাপক মোহিতচন্দ্র সেন 

১৩১৯) চেগ্র *** বাঙ্গালীর কতকগুলি সংস্কার 

১৩২২, জ্যেষ্ঠ - *** শিক্ষকের আশা ও আকাঙকা! 

ভাত -** শিক্ষকের আকাঙ্ষা ও আদর্শ 

১৩২৪, ভঞাত্র *** সাহিত্যের পুরাতস ও নু 

থার। 



দরঙপুর সাহিত্য- 

পরিষং-পঞ্জিক। 

“মানসী? 

“সাধক+ £ 

“ভারতবধঃ 

প্বক্কবাসী কলেজ 

ম্যাগান্িন? 

“নারায়ণ £ 

ললিতকুমার বন্যোপাধ্যায় 

১৩১২, বৈশাখ 

কা্তিক 
১০১৩, আষাঢ় 

আবণ 

১৩১২, অগ্র., চেআ, ... 

পৌষ 

১৩১৭, ফাস্ভন 

১৩১৮, কার্টিক 

১৩১৮) ১ম সংখ্যা 

১৩১৯, অগ্রহায়ণ 

১৬৩২০) মাঘ, চৈত্র 

১৬২১, আযাঢ়-ভান্্র, 

কাণ্তিক 
১৩২৩, অগ্রহায়ণ 

১৩২৪, পৌধ-চৈক্ 

১৩২৫, বৈশাখ, জোষ্ঠ '.. 

ইং ১৯১৬, নবে.-ভিসে, **" 

১৩২৬, শ্রাবপ-আব্বিন:"' 

ভবভূতি ও কালিদাস 

স্বদেশী আন্দোলন ও পলিটিজ 

বাঙ্গাল ভাষার সৌভাগ্য 

অভ্ভুতস্রামায়ণ 

প্রস্তাবিত জাতীয় বিভাঙয় 

গোরা বনাম শ্যামা মা 

(শ্ঠামাবিষয় ) ( কবিতা! ) 

পুরাতন প্রসঙ্গের কথা [৬ছরি- 
নাথ হ্ায়রত্ব ] 

অচলায্বতন (সমালোচনা ) 

সভাপতির অভিভাষণ 

৬গিরিশচন্দ্র ঘোষ 

কাশীর কথা 

সতীন ও সতমা 

“দিদি ( সমালোচন! ) 

ছত্ববেশ 

পল্লীস্বতি 

গপিকাতন্ত্র লাঞ্ত্য 



পত্রিকা-সম্পাদন ২৩ 

“মাল? : ১৩২৬, কাণ্তিক  "*" লক্ষ্মী (গস) 

“মাসিক বন্গুমতীঃ £ ১৩২৯, বৈশাখ, জ্য্ঠী বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলম-_ 

মেদিনীপুর £ সাহিত্য-শাখার 
সভাপতির অভিভাষণ 

১৩৩১১ আশ্বিন ০. প্রেমপত্র ( পূজার গল্প) 

১৩৩৫, আফষাঢ়-চৈত্র ঠ 

১৩৩৬, বৈশাখ, জোষ্ঠা ৬কেদার-বদরী (ভ্রমণ-কাছিনী) 
'বাখিক বনুমতী? : ১৩৩২১ আশ্বিন ০" আমার দ্বিতীয় পক্ষ (গল্প ) 

১৩৩৪, আশ্বিন ৮ ** ছ্সি 

পত্রিকা-সপ্মাদন 

'ববাসী কলেজ ম্যাগাজিন? £ ১৯০৩ সনের জাগ্ুয়ারি মাসে 
ললিতকুমারের পরিকল্পনায় ও উদ্ভৌোগে এই পত্রিকার স্যষ্টি হয়। 
কলিকাতা-বিশ্ববিস্তালয়ের অধীন কলেজগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম কলেজ- 

ম্যাগাজিনের গৌরব ইহারই প্রাপ্য । ললিতকুমার আজীবন ইহার 

সম্পা্না করিয়া গিয়াছেন। তাহার লিখিত বহু ইংরেজী-বাংলা 

রচনা এই পঞ্সিকার পৃষ্ঠ অলঙ্কত করিয়াছে । হহার প্রথম 
কয়েক সংখ্যায় তিনি “বিশ্ববিষ্তালয়ের সংস্কার সন্বক্ধে আলোচন” 

করেন। | 

“সাধক? 2 ললিতকুমার নদীয়া জেলার অধিবাসী ছিলেন। 

কুষ্জনগর “নদীয়া-সাহিত্য-সম্সিলনীশ্র পক্ষ হইতে যখন “সাধক লামে 
একখানি মানিকপত্র প্রকাশের ব্যবস্থ! হয়, তখন ললিতকুষারকেই উহ্ছার 



২৪ ললিতকুমার বঙ্গ্যোপাধ্যায় 

সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে হুইয়াছিল।* ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে' 

“সাধকের আবির্ভীব হয়। পনমীয়৷ জেল! সম্বন্ধে এতিহাসিক তথ্যসংগ্রহ 

ও নদীয়া জেলার পরলোকগত প্রধান প্রধান সাহিত্যসেবিগণের 

জীবনচরিত-সংগ্রহ এবং অন্ঠান্ত বিভাগে নদীয়ার পূর্ববগৌরবকথা জ্ঞাপন 
এই পৰ্জিকার প্রধান উদ্দেস্ত |” “সাধক একথানি উচ্চাল্গের পন্ত্িকায় 
পরিণত হইয়াছিল ; ইহার পৃষ্ঠায় ললিতকুমারের ও নদীয়া জেলার 
প্রবীণ সাহিত্যিকবর্ণের বহু রচনা স্থান পাইয়াছিল। দুঃখের বিষয়, 

সাধক” দীর্ঘকাল স্বায়ী হইতে পারে নাই? ইহার পরমায়ু মাত্র ছুই 
বৎসর । 

নলিতক্ষমার ও বাংলা-সাহিত্য 
ললিতকুমার বাংলা, ইংরেজী এবং সংস্কত--এই তিন সাহিত্যে 

সমভাবে ব্যুৎ্পন্প ছিলেন। তাহার বন রচনায় ত্বাহার বিগ্তাবস্তার 

পরিচয় পাইয়! বিমুগ্ধ হইতে হয়। সংক্কৃত-সাহিত্যের বহু বিখ্যাত উদ্তি, 

স্বত:স্যৃর্তভাবে তাহার লেখনীমুখে আসিয়। স্থানে স্বানে তাহার বাংলা 
রচনাকে শুধু অভিনবত্ব লীনই করে নাই, শ্রীমপ্তিতও করিয়াছে। 

সাহিত্যে ললিতকুমারের গভীর ব্যুৎপত্তিতে মুগ্ধ হইয়! পণ্ডিতরাঁজ 
মহামহছোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তররত্ব তাহাকে “বিগ্তারত্ব« উপাধিতে 

ভূষিত করেন (ইং ১৯১১ )। 

* “তিনি হখন 'সাধক' নাক ম।সিক-পত্রের সম্পাক ছিলেন, তখন আমাকে উহার 

সহকারী সম্পাদকের ভার দিয়! আমার কর্তব্য অতি বত সহকারে বুঝাইয়া দিয়া উৎসা্ন 

বর্থন করিতেন ।”--কালীপদ বন্দ্োপাধ্যায়ের অদ্ধাপ্রলি £ "মাসিক বহুমতী” পৌষ ১৩৩৬ 

পৃ ৪৯ | 



ললিতকুমার ও বাংলা-সাহিত্য ২৫ 

ললিতকুমারের মধ্যে পাণ্ডিত্যের সঙ্গে রসবোধ এবং বরস- 

পরিবেশন-নৈপুণ্যের এক অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল । সেই জন্ত তাহার 
রচনা যেমন পাঠকের জ্ঞানবৃদ্ধির সহায়ক, তেমনি তাহা তাহার রস- 

পিপাসাকেও পরিতৃপ্ত করে, বঙ্গসাহিত্যে নির্দল শুভ্র হাল্তরসের 

পরিবেশনে ললিতকুমারের কৃতিত্ব উপেক্ষণীয় নহে-তাহার রসরচনা 

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্ঘল। 

রসগ্রাহী সুস্ম সমালোচকরূপেও ললিতকুমার বাংলা-সাহিত্যে একটি 

বিশিষ্ট আসন দাবী করিতে পারেন। তাহার সমালোচনার প্রধান 

গুণ সহৃদয়তা- সহৃদয়-হদয়-বেগ্ত রসের বিচারে তিনি যে সম্পুর্ণ 

অধিকারী, সে পরিচয় তিনি 'কপালকুগ্ুলা-তত্ব” “কাব্যন্ধা, প্রভৃতি 

গ্রন্থে প্রদান করিয়াছেন। তিনি ছিলেন বঙ্কিম-সাহিত্যের একজন 

শেঠ জহুপী-বঙ্কিম-সাহছিত্যের অফুরস্ত রসমাধুর্্য সন্ধে বাঙালা 
পাঠককে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্ত তিনি অবিশ্রান্তভাবে লেখনী 

পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। 

এই ম্থুপঞ্ডিত অধ্যাপক শিশুসাহিত্য রচনাতেও তখনকার দিনে 

অন্যতম অগ্রণী ছিলেন। বাংল! শিগুসাহিত্যের সেই দেভ্ঙশায় তাহার 

প্রচেষ্টার কথা আজ শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্ঘরণীয় ৷ রবীন্ত্রনাথ তাহার এই সাধু 

প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করিয়া বলিয়াছিলেন,--"আমার্দের নবীন 

বংশধরদের ভাগ্যক্রমে আপনার মত লোক গুরু মহাশয়ের ভীষণ 

গৌরবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জন প্রবৃত্ত হইয়াছেন 

_-যেখানে বেতের চাষ ছিল, সেথানে ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হইয়াছে ।” 

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাকে ললিশ্কুমার ব্রাঙ্গণোচিত নিষ্ঠার সঙ্গেই 

জীবনের ব্রত বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি যেমন ছিলেন 

বি্ভামন্বিরের পুরোছিত, তেমনি বঙ্গবাণীর একজন বিশিষ্ট পূজারী ॥ 



৬ ললিতকুমার বন্য্যোপাধ্যায় 

সার! জীবন অক্লান্ততাবে জ্ঞানের প্রস্থনরার্জি আহরপপূর্বক তাহা 
্বারা একাগ্র নিষ্ঠাভরে তিনি বঙ্গতারতীর অর্চনায় রত ছিলেন। 

তাহার এই সাধনা ব্যর্থ হয় নাই-_বিদগ্ধ-সমাজে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জনে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। বঙ্গীয়-সাছিত্য-পরিষর্দের রংপুর-শাখার ৬ঠ 
সাম্বংসরিক অধিবেশনে (২৫ জুন, ১৯১১) স্থায়ী সভাপতি যাদবেশ্বর 

তর্করছ্ধের আহ্বানে ললিতকুমার সভাপতির পদ অলন্কত ও একটি 

সারগর্ভ অভিতাষণ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৩২৯ সালের ১-৩র! 

বৈশাখ মেদিনীপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সশ্মিলনের সাহিত্য-শাখার 

সভাপতিরূপে নির্বাচিত করিয়! সাহিত্যিক সমাজ তাহাকে সন্মানিত 

করেন। ললিতকুমারের অভিভাষণের (দ্র 'মামিক বস্থুমতী,/ 

বৈশাখ-জ্যৈ্ঠ ১৩২৯) মুল বিষয় ছিল শিক্ষাপন্ধতির আমূল সংস্কার। 
স্থপপ্ডিত অধ্যাপক, শিক্ষাক্ষেক্রে বিশেষজ্ঞ ললিতকুমারকে লোকে 

একদিন ভূলিয়া যাইবে, কিন্তু একজন নিষ্ঠাবাঁন্ কৃতী সাহিত্য-সাধকরূপে 

তিনি অন্ততঃ বিদগ্ধসমাজে সে প্বরণীয় হইয়া থাঁকিবেন, তাহাতে 

সন্দেহ নাই । 
ললিতকুমারের সরস লেখনীর সামান্তমাঞ্্ পরিচয় দিবার অন্ত 

বাহার দুইটি রচনা অংশতঃ নিয়ে উদ্ধৃত হইল £ 

গরুর গাড়ী 
গ্রীষ্মের ছুটীতে দেশে আসিয়া! দেখিলাম) আমানের গ্রামের পাশ 

দিয়। রেলের রাস্তা প্রস্তত হইতেছে, ছোট ছোট মালগাড়ী রেলের 

মালমশলা সাজসরঞ্জাম আনিয়া ফেলিতেছে। দেশের ইতরভন্ত 

স্্ীপুকষ সকলেরই মনে উৎসাহ ও উল্লাস, বিদেশে যাতায়াতের সুবিধা 

হইবে, "য় দিনে উত্তরিৰে ছ" মাসের পথ 1 অনেকে উৎসাহতরে 
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আমাকে বলিয়া ফেলিলেন, “এ বছর যা কষ্ট পেলে, আস্ছে বছর আর 

গরুর গাড়ীর কর্্মভোগ স্ুগিতে হইবে না, একেবারে রেলগাড়ীতে 
আমাঙ্গের গ্রামের মাঠে আসিয়া নামিবে।” 

কথাটায় আমার কিন্ধু আশ্বাস না হইয়া কেমন একট! আপোষ 

হইল? প্রাণট! কেমন চ্াৎ করিয়া উঠিল। মনে হুইল, হায়! বিলাতী 

সত্যতার হিড়িকে আমাদের দেশের প্রাচীন প্রথাগুলি একে একে লোপ 

পাইতেছে ; সহমরণ বহুবিবাহ উঠিয়াছে, অবরোধপ্রথা জাতিভেদ প্রথ! 
একান্নবর্তি-পরিবার প্রথা যায় যায় হইয়াছে, আমাদের সনাতন চক্মকির 

স্বান 'বিলাতী অগ্নি দেশলাইরূপী দথল করিয়াছে, নবাবী আমলের 

অন্থুরী খা্িরা ছাড়িয়া আবম তারতবাসী মাকিনের বার্ডস ই 
ফুকিতেছে ; আবার বুঝি বিধিবিড়হ্বনায় আমাদের সনাতন খধিগণের 

উদ্তাবিত অপূর্ব যান গরুর গাড়ীও বিলয় প্রাপ্ত হয়! 

বাস্তবিকপক্ষে, গরুর গাড়ী যেন আমাদের তারতের নিতান্তই 
অন্তরঙ্গ, “আত্মীয় হ'তে পরমাত্বীয়' | আমাদের শাস্ত্রে বলে, 'যাদুশী 

দ্বেবতা তন্তাস্তাদৃগ, ভূষণবাহনম্'। কথাটা বড় পাকা। প্রকাগুকাক় 

মন্থরগতি গন্ভীরবেদী হস্তী, মাংসপিণ্ স্থলোদর অড়ভরত জমীদারশ্রেণীর 

উপযুক্ত বাহন। নরন্বন্ববাহিত আবৃতদ্বার শিবিকা, স্থভগপুরুষহদদিবাসিনী 

ব্রীড়াসঙ্কুচিতা অবগুঠনবতী কুলনারীর উপযুক্ত বাহন। কঙ্কাললার 
অশ্বিনীকুমারধূুগল-সংযোজিত কেরাঞ্চী গাড়ী, কলিকাতার কর্কট 

কুশকায় কেরাণীকুলের উপযুক্ত বাহন। অল্পপরিসর কর্ণজালাকরধ্বনি- 

স্কুল ধাক্কাকারী একাগাড়ী, কষ্টসহিষু শ্বল্লে সন্ত 'খোট্ট।-জাতির উপযুক্ত 
বাহন। অবিরতঘৃণিতনেমি ঘ্বিচক্রান, আত্মনির্ভরক্ষম 'হস্তপদা দিসংযুক্ত” 
উষ্ঠশোণিত নব্যসম্প্রদায়ের উপযুক্ত বাহন । রেলগাড়ী, ট্রামগাড়ী, 
বাশ্পের জোরে, ভাড়িতের বলে, প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে, ৰাযুবেগে 
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ছুটে; এ সকল যান, প্রান্কৃতিক শক্তিপুঞ্জের উপর প্রতৃত্বপ্রয়াসী 

অবিশ্রান্তকর্্ন। ধরাবিদ্রাবকারী তামসিক ইউরোপীয় জাতির উপযুক্ত 
বাহন।* তেজীয়ান্ ত্বরিতগতি তুরঙ্গম, বীরবিক্রান্ত যুদ্ধব্যবসায়ী 

রাজসিক রাজপুত জাতির উপযুক্ত বাহন ) “হঠধর্শে হর্ষ অতি, হঠ হঠ 
সদ গতি, সদদাগতি পরাভূত তায়”। আর শমদমাদ্দিগুণালম্কৃত সাস্বিক 

ভারতীয় ব্রাঙ্গণপ্রঞ্ততির উপবুক্ত বাহনই গোযান। যেন দ্েবশিলী 
বিশ্বকর্মা “গোত্রা্ণহিতায় চ এই অপূর্ধব যান নির্াণ করিয়াছিলেন। 

হিন্দুর আরাধ্য দেবদ্দেব মহাদেব পরমযোগী কর্শমুক্ত, বৃষভাসনে 

সমারূঢ় । “শিষ্যবিদ্তা গরীয়সী”) ভক্ত দেবতার উপরও এক কা 

চড়িয়াছেন। বুষতপুষ্ঠে বীবাসনে উপবিষ্ট হয়৷ লগুড়দণ্ডে বাবংবার 
বৃষভরাজকে তাডনা করিলে সমাধিতঙ্গেব ভয় আছে, নিধ্বিকার নিষ্রিয় 

বিশুদ্ধ চৈতন্তম্বরূপ হইবার পথে বিদ্ব আছে। তাই বলীব্দ্দধুগলের 

পশ্চাতে যষ্টিহত্ত সারথি ও অপূর্বব বংশময় যান স্থাপিত করিয়া সান্বিক 
আরোহী দারুত্রত্মের গায় নিশ্চল, সাংখ্যের পুরুষের গ্াঁয় নিলিপ্ত, যেন 

জগৎসংস্থিতিকাঁরণ নাবাষণ ক্ষীরোদশয্যায় অনন্ত শয়নে কোটিকল্প 

ধৃবিয়া যোগনিদ্রায় বিভোর | 

যতই চিন্তা করি, ততই দেখি, গরুর গাড়ী আমাদের জাতীয় 
প্রকৃতির সহিত বড় পরিষ্কাবরূপে খাপ খায়। রেলগাড়ীর সব দিকেই 

আটাআটি বাধাবাধি। রেলগাড়ী চলিবে, তাহার জন্ত রেল পাতিতে 

হইবে, বাস্তা তৈয়ার করিতে হইবে । সেই রেল হইতে রেখাযাত্র 

* প্রবন্ধ-র়চনাকালে মোটর গাড়ীর রেওয়াজ ছিল লা। এক্ষণে ডাকাতির ডঙ্কা 

বাজাইয়া মোটরের যে নামডাক হইয়াছে, তাহাতে উচ্বার নাম উহা রাখাই উচিত ।-- 

€ খিতীয় সংন্গরণের টিপ্পনী ।) 
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বিচ্যুত হইলেই প্রাণসংশয়, রেলের উপর কোনও কিছু থাকিলে তখনই 
বোঝাই ট্রেন পড়িয়া চুরমার, রাস্তা বেমেরামত থাকিলে তৎক্ষণাৎ 
ট্রেনের গমনাগমন বন্ধ। তাহার পরে, রেলের গাড়ীর গতিবিধি 

পর্যবেক্ষণ করিতে, তাহাকে হু'সিয়ার করিতে, তাহার অঙ্গ কয়ল। 

সরবরাহ করিতে, অসংখ্য লোক ও অবিরত বন্দোবস্তের দরকার । 

রেলগাড়ী নিপ্ধিষ্ট গ্বানে নি্দিষ্ঠ সময়ের জন্ত থামিবে, নি্গিই পথে 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাইবে | কঠোর ব্যবস্থা, 'পঙ্গে পদে নিয়ম-অধীন+ 

ঠিক ইউরোপীয় সমাজের সত্যতার অন্ুক্ূপ, সেই পোষাক-পরিচ্ছদ্ধের 

কড়াকড়ি, সেই কলার নেকৃটাই বেল্ট গার্টারের কসাকসি, সেই 
ভিনারটেব্লের ড্রয়িংকমের এটিকেটের আটাআটি, সেই ধর্্ানুষ্ঠান ও 

সামাজিক রীতিনীতির বাধাবাধি, এক পাও স্বাধীনভাবে ইচ্ছান্পথে 

এগোবার যো নাই। 

গরুর গাড়ী হিন্দুসমাজের স্তায় উদার সার্বভৌমিক ) জলে জঙ্গলে, 
বনে বাদ্দাড়ে, পথে অপথে, হচ্ার অপ্রতিহত গতি ? 'হাট-বাট-ঘাট-যাঠ 

ফিরি ফিরিছে বহু দেশ” । ইহ! বাধা নিয়মের, কড়া আইনের নাগপাশে 

আবন্ধঞছে। ধীরে ধীরে নীরবে নিধ্বিকারে নিষধ্বিচারে ইহা সর্বস্থানে 
গতায়াত করিতেছে। বিশাল বিরাট হিন্দুসমার্জ যেমন গুড়িকাষ্ঠ 

ছুড়িশিলা,' ঘেঁটু, মনসা, শীতলা, ওলাবিবি, ষঠীবুড়ী, কলাকৌ হইতে 

নিগুণ ব্রহ্ম পর্য্যন্ত ছোট বড় সকল দেবতা নিধ্বিবাদে নিধ্বিশেবে অঙ্কে 
গ্বান দিয়! ধীর স্থির গতিতে ঞব লক্ষ্য অভিমুখে চলিয়াছে, শ্রাস্তি নাই, 

ক্লান্তি নাই, সেইদূপ গরুর গাড়ীও শ্ামল শম্তক্ষেত্রে, বানুকাময় 
নদীপুলিনে, তুজ শৈলশিখরে, বন্ধুর পার্বত্য পথে, গভীর থাতে, পঙ্কিল 

ভলাভূমিতে, সমান গ্রীতির সহিত ধীর সংযত গতিতে গন্তব্য পথে 
চলিয়াছে। সমাজ ও যান উভয়ই শাস্তি ও শ্রীতির লীলাম্থল। 
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পক্ষান্তরে, ইউরোপীয় সমাজ বাম্পীয় এঞ্জিনের স্তায় রক্তনেত্রে উদ্দাম 
উন্মত্ত বেগে ছুটিয়াছে; আর অণুমাত্র লক্ষ্যষ্ট হইলেই ধ্বংসমুখে 
উপনীত হুইতেছে। কলুষিত প্রবৃত্তি, উদ্দাম আকাঙ্ষা, বিজাতীয় 
উৎসাহ, মর্মবেদনাকর অতৃপ্তি, ইউরোপীয় প্রকৃতির ভালে কলঙ্কের 

কালি লেপিয়। দিতেছে, এঞ্রিনের কৃষ্ণাঙ্জার অবিশ্রান্ত ধূমোদগার করিয়া 

আকাশমগুল কালিমাবৃত করিয়া দিতেছে । যান ও সমাজ উভয়েই 

অশান্তি ও অগ্রীতি স্পষ্ট প্রতীয়মান । তাই বলিতেছিলাম, গরুর গাড়ী, 

শুদ্ধশীল সান্তিক ভারতীয় প্রকৃতির সুসদৃশ। 

চুট্টকী 

আধুনিক €প্রমের কবিতা! 

আজকালকার প্রেমের কবিতাগুলিকে বাজারের খাবারের সঙ্গে 

তুলনা করিতে ইচ্ছা করে। থাবারের দোকান এখন অলিতে গলিতে, 
পঞ্চাশ বৎসর আগে এমনটা ছিল না; কবিতাও এখন ছাপাখানার 

কল্যাণে মাঠে ঘাটে । আগে লোকে মুড়ি ও ঝুন! নারিকেলু থাইত, 
খাছাট। কিছু নীরস ও শুকনা গোছের, কিন্তু বড পুষ্টিকর; এখন মুটে 

মজুরও গজা জেলাপি থায়। আগে লোকে যাত্রা, কবি, পাচালী, 
কথকতা, কীর্তন গুনিত;) তথনকার চণ্ভীর গান, শ্রীধর্শমজল, যনসার 

ভাসান প্রভৃতিতে ধর্মপ্রসঙ্গই থাকিত ; জিনিসটায় তত রসকস ছিল না, 

কিন্তু তাহাতে আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি ও পরিপুষ্টি হইত। আর 
তাহার জায়গায় এখন প্রেমের কবিতার ছড়াছড়ি, অজাতশ্মশ্র বালক 

হইতে অশ্ীতিপর বুদ্ধ পর্যন্ত থিয়েটারী ছন্দে প্রেমের ছড়া কাটিতে 

ব্যস্ত। 



ললিতকুমার ও বাংলা-সাহিত্য ৩৯ 

খাবারের দোকানে থরে থরে হরেক রকম খাবার সাজান, দেখিতে 

বড় বাহার, কিন্ত খাইলেই অঞ্থল হয়, বুক জলে, গল1* জলে, ছুই এক 

ঝলক বমি হুইয়া উঠিয়াও যায়। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায়ও নান! কবি 
কবিতার পশর] সাজাইয়! বসিয়া আছেন) সে সব প্রেমের কাহিনী 

পড়িতে গেলেই কিন্তু হদয়ে জাল! ধরে, পাঠকেরও কবিত্বের ফোয়ার। 
এক আধটু ঝরিতে থাকে । টাটুকাভাজ! কচুরি নিম্কি জেলাপি বেশ 
মুচঞ্চে, মুখে দিলে মিলাইয়া যায়) কিন্তু একটুখানি ভুড়াইয়। 
গেলেই বাদামের তেলের গন্ধ ছাড়ে, মুখে দিতে ইচ্ছা! করে না। 

কবিতাগুলিও, মাসিক পন্ছ্িকার পাতা কাটিয়৷ পড়িবার সময়, বেশ 
মোহকর--বেশ প্রাণের সঙ্গে মিশিয়! যায়) কিন্ধু একটু ভুড়াইয়! গেলে, 
স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইলে, বাস্টে গন্ধ ছাড়ে, পুস্তক পড়িতে 

প্রবৃত্তি হয় না। খাবারের দোকানগুলি না উঠাইলে সহরের স্বাস্থ্য 

ভাল হইবে না, প্রেমের কবিতার হাট না ভাঙ্গিলেও সমাজের স্বাস্থ্য 

শোধ রাইবে না [ নবীন-নবীন। হয় ত বলিবেন, লেখককে অল্রোগে 

ধরিয়াছে। অন্থ বড রোগ আছে ] 

ঘোন্ট! 

বঙ্গনুন্দরীগণের মাথায় ঘোম্টা দেখিলেই আমার ঘেরাটোপের 
কথা মনে পড়ে। অঙ্থপ্রাসের অছুরোধে নহে, প্রকৃতিগত সাদৃশ্ঠ 

দেখিয়া । মুল্যবান বাক্স-পেট্রার রং পাছে উঠিয়া! বা! জলিয়া বা ময়ল। 

হুইয়! যার, ধূলামাটি পড়ে, সেই জন্ত সৌখ্ীন লোকে বাক্স পেট্র 

+ আজকাল আমরা হৃবিধাবাদী হইয়া! পড়িয়াছি। সুবিধা! মত পথে খাটে অভাব 

পূরণ করিয়। লই। 



-গু২ ললিতকুমার বঙ্যোপাধ্যায় 

ধেরাটোপ দিয়া ঢাকিয়া রাখে। (অনেক সৌভাগ্যবতীকেও 
ক্যাশবাক্স বলিয়! ভ্রম হয়! ) রূপসীন্দের টাদমুখ পাছে ময়লা হইয়া 
যায়, তাই ঘোম্টার কৃষ্টি । মুখখানি সর্ব] ঢাকিয়া ঘিরিয়া রাখিলে বেশ 

কচি ঢল্চলে থাকে । জ্যোতিব্বিদ্গণ কিরূপ বুঝেন জানি না, বে 
আমার ধারণা যে, বিধাতা যদ্দি টার্দের উপর একটা চক্জাতপ খাটাহয়া 
দিতেন, তাহ! হইলে চন্ত্রে কলঙ্কের দাগ পড়িত না। 

€চাগা। 

চোগাট! ঠিক যেন গিল্সীমান্থষের ঘোম্টা, মাথায় নামমাত্র দেওয়া 
অথচ মুখট] ঢাঁকা পড়িবে না। একটু নাপ্দিলেও আবাব কেমন স্তাড়া 

স্াড়! দেখায় । চোগাও ঠিক তাই, চাঁপকানের উপর না পবিলেও 

ভাল দেখায় না, অথচ পরিলেও আল্গাতাবে পরিতে হুষ, বোতাম 

আটিয়া বুকটা ঢাকিয়! ফেলা বিধি নহে। 

সেকাল আর একাল 

সেকালের লোকে ্নানাস্তে শুদ্ধবন্ত্রে কোশাকুশী, টাট, তাত্রকুণ্ড 

লইয়] বসিতেন, তাহাতে পুজার উপকরণ, গঙ্গাজল, ফুল, বিহ্বপত্র, 

ভূলসী, চন্দন থাকিত। আর একালের যুবক যুবতীর! ক্গানের পরেই 
আয়না, চিরুনী, ব্রস্ লইয়া বসেন, পাউডার, রূষ, পমেউম, এসেম্সের 

সদ্ব্যবহার করেন। “একেই কি বলে সত্যতা” ? 



সাফ্ত্য-সাধক, -৮৯৪৪ 
সিিতন্ধিস্সি শস টক আল অল পি অিস্্র্িস্ল্া্িপাত ভরা উনিশ আসি 

প্রমীলা নাগ, নিরুপম। দেবী 





্রমীলা নাগ, নিরূগম। দেবা 
ব্জেনত্রনাথ বন্যোগাধ্যায় 

হঙ্গীয়-সাহিত্য-পরি ষ 
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬ 



প্রকাশক 

শ্সমৎক্মার খণ্ত 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ 

প্রথম সংক্ষরণ-অএঞহায়ণ ১৩৫৯ 

মূল্য আট আন! 

বুস্াকর--ও্ররঞ্জনকুমার দাস 

পঙ্গিকনগ্জন প্রেস, ৫৭ ইঞ্জ বিশ্বাল রোড, কলিকাতা-৩৭ 

৭৪২-”১১/১১1১৯৫৬৯ 



 প্রমীন। নাগ 
১৮৭৯১৮০৮০৯৬ 

& ঠিঠমীলা” এবং “তটিনী” নামক কাব্যগ্রন্থতবয়ের রচয়িত্রী প্রধীলা 

বন্থুর (নাগ ) কথ|। আজ আমর! ভূলিয়। গিয়াছি, কিন্ধু একদ! 

কৰি হিসাবে বাংলা-সাহিত্যে তাহার প্রতিষ্ঠা ছিল। তিনি সহজাত 

কবিত্বশক্তির অধিকারিণী ছিলেন। অতি অল্প বয়সে তাহার প্রতিতার 

স্কুরণ হইয়াছিল । একুশ বৎসর বয়সে তাহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ “প্রমীলা? 
প্রকাশিত হইলে তিনি ঈশানচন্্, নবীনচক্-প্রমুখ সে যুগের শ্রেষ্ঠ 
কবিদের অকু অভিনন্দন লাভ করেন এবং বাংলা-সাছিত্যে তাহার 

আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। সে যুগের সাহিত্যরসিক মাত্রেরই যনে এই 
আশার সঞ্চার হয় যে, এই নৃতনের অত্যাগম বাংলা কাব্যসাহিত্য-গগনে 
উজ্জল জ্যোতিক্ষরূপে চিরস্থায়ী হইবে । কিন্তু কালের কঠোর আঘাত 

সে আশা অন্কুরেই বিনাশ করিয়াছে। 

জন্ম ৪ নংশপরিচয় 

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্বের অক্টোবর মাসে মাতুলালয় কৃষ্ণনগরে প্রমীলার 
জদ্কা হয়। তাহার পিতার নাম--বিজয়চঙ্জ্র বনু) মাতা লালমণি বন্থ, 

্বনামধন্ত যনোমোহন ঘোষের কনিষ্ঠা সহোদ্দরা। প্রমীলার চরিত্র- 

গঠনে তাহার অননীর আদর্শ ও শিক্ষা বিশেষ কাধ্যকরী হুইয়াছিল। 



ন্ড প্রস্ীলা নাগ 

মাতৃখণ স্মরণ করিয়! প্রমীলা একটি কবিতায় লিখিয়াছেন--”তোমাতে 

গঠিত হৃদি, তোমারি যে ছায়া প্রাণ ।” 

প্রমীলার পিত্রালয় বিক্রমপুর । প্রমীলার শৈশবের সহিত তাহার 
মাতামহ--দেওয়ান বামলোচন ঘোষের আর্দি বাসস্থান ঢাকার 

নিকটবর্তী বয়রাগা্ি গ্রামের দ্স্বতি বিজড়িত। এখানকার প্রাকৃতিক 

সৌন্দধ্য বাল্যকালে তাহার কবিত্বশন্ভির উদ্মেষের সহায়ক হইয়াছিল। 

ঘিবাহ 
১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৮৯০) মেডিকেল কলেজের 

ছাত্র (পরে বিলাত-প্রত্যাগত ডাক্তার) গঙ্গাকাস্ত নাগের সহিত 

প্রমীলার পরিণয় হয়। গঙ্গাকাস্ত ঢাকার শ্থপরিচিত বারুদি 

ভূম্যধিকারিবংশীয়। বাল্যকালে ভক্তিমতী মাতামহীর সান্নিধ্যে 

থাকায় হিন্দুধর্মের ভাব ও আদর্শ প্রমীলার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। 
আদর্শ হিন্দুনারীর ন্ায় শ্বামীকে তিনি অন্তরের অন্তরতম স্থলে দেবতা 

বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিবাহ উপলক্ষে জীবনের এই পরম 

পবিত্র দ্লিবসটিকে অভিনন্দিত করিয়া তিনি পগুতদিনে” শীর্ষক যে 

কবিতাটি রচনা করেন, তাহাতে এই ভাবটি স্থপরিস্ফুট হইয়াছে। উক্ত 
কবিতাটি হইতে সেই মহান্ উচ্চ ভাবের গ্ভোতক পংক্তিগুলি নিম্নে 
উদ্ধত করিতেছি ৫ 

“জানি ন! হাদয় তব, দেখি নাই এ জীবনে, 

হাতে বেধে দিতেছে সংসার, 

আমি শুধু এই জানি,দ্েবতাও অদৃষ্ঠ ত 
পৃজ্ধি তবু চরণ তাহার, ' 

তোমায় (ও) দ্বেবতা ভাবি 



মৃত্যু ণ 

দিতেছি এ পুম্পাঞ্জলি, 

দিতেছি এ হৃদি উপহার ! 

গেতেছি হৃদয়াসন এস তবে এস, সখ! | 

লও প্রেম অঞ্জলি আমার ; 

অদৃষ্ঠে জগতপিতা, শান্তিময় করে তুমি 

বেঁধে দাও যুগল হৃদয়, 

পবিআ বন্ধন এই কতু যেন নাহি ক্ষয় 

আশীর্বাদ কর দয়াময় ! 

( “প্রতিমা,” অগ্রহায়ণ ১২৯৭) 

মৃত্য 
প্রমীলার দাম্পত্যজীবন স্থখময় ছিল, ম্বামীর অনাবিল প্রণয়ে 

তাহার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হইয়! উঠিয়াছিল। * গাহৃস্্য জীবন 
এই বঙ্গকুলবধূর কাব্যসাধনার পরিপন্থী না! হইয়া বরং অস্থকুলই 
হইয়াছিল। বিবাহের পর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ “তটিনী* প্রকাশিত হইয়া 
তাহার খ্যাতির ভিত্তিকে দৃট়তর করিল এবং প্রমীলার অনুরাগী 

পাঠকবুন্দ তাহার কবিত্বশক্তির পুর্ণ বিকসিত রূপ দেখিবার অন্ত সাগ্র্ে 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ছুর্ভাগ্যক্রমে এই সময় তাহার 
গেছে গুরুতর ব্যাধির পূর্বলক্ষপণ দেখা দিল। এবং তিনি নিরাময় 

হইবার আশায় পতি-পুত্র সহ সমুক্রপথে সিংহল দ্বীপে গমন করিলেন। 
কিছু দিন কপ্থোতে এবং লেভেনিয়া শৈলে অবস্থান করিয়া তিনি 
মান্াজে আসেন এবং সেখান হইতে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। 
বাহতঃ মনে হয় যে, তিনি সুস্থ হইয়াছেন। কিন্তু ছুই বৎসর পরে 
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ব্যাধির পুনরাক্রমণ হুইল, চিকিৎসকদের পরীক্ষায় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত 

হইল যে, তিনি নিদারুণ ষক্মারোগে আক্রান্ত হইয়াছেন। বার বার 
স্থান পরিবর্তন করিয়াও রোগের উপশমের কোনে! লক্ষণ দেখ! গেল 

না, তিনি বুঝিতে পারিলেন ধে, তাহার দিন ঘনাইয়] আসিতেছে । 

অবশেষে ১৩০৩ সালের ২৭এ কান্তিক মান্ত্র পচিশ বৎসর বয়সে 

স্বামী পুত্র রাখিয়া এই কবিত্ব-প্রতিভাসম্পন্না সাধবী মহিলা অকালে 
লোকান্তরিতা হইলেন। তাহার মৃত্যুতে শুধু তাহার পরিবারের নয়, 
বাংলা-সাহিত্যেরও অপুরণীয় ক্ষতি হইল। প্রমীলার পরলোকগমনে 

শ্রীহেমেক্্রগ্রসাদ ঘোষ যে কবিতাটি লেখেন, তাহা বড়ই মর্দস্পর্শা। 

নিয়ে তাহার কয়েক ছক উদ্ধৃত করিতেছি £-- 

“ন] ঘুচিতে ভাল নিশার আধার, 

না ফুটিতে ভালো! আলো চারি ধার, 

গেয়েছিল সে যে শুধু একবার 

মধুর মোহন গান 1-- 

আলোকে উদ্জলি উঠিল গগন, 

সুব্ধ প্রকৃতি তন্দ্রা-মগন 

চকিতে চমকি মেলিল নয়ন 

পাইয়া! নুতন প্রাণ ; 

ন! ফুটিতে ভাল 

দিবসের আলে! 

হ'ল গীত অবসান! 

১৪ র্ রী 

সেই যে কোমল আখি হুল ছল-_. 

আখিতে শুকায়ে গেছে আখিজল, 
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ব্যঘিত হুদ্বয় হয়েছে শীতল 

মরণের পর পার। 

থুলিতে খুলিতে মুদদেছে সে আখি, 

না গাইতে ভাল নীরবিল পাখী 

এখনে! যে তার গাহিবার বাকী 

গেয়েছে সে একবার, 

ন] জ্বলিতে হায় 

আধারে মিশায় 

মধুর আলোক তার ! 

( 'লাহিত্য,' পৌষ ১৩৩৩ ) 

নঢচনাৰলা 

প্রমীলাব বয়স যখন বারো! বৎসর মাত্র, তখন “ভাবতবাসা” নামক 

সংবাদপত্রে প্রথম তাহার কণবতা প্রকাশিত হয এবং ক্রমে ক্রমে 

“বামাবোধিনী পন্দ্রিকাঃ ভারতী, “আধ্যদর্শন, 'নব্যভারত, “সাহিত্য 

( ১২৯৮-১৩০০, ১৩০৪-৫ ), প্রতিমা? প্রভৃতি তথনকার শ্রেষ্ঠ সাময়িক 

পত্রসমূহের অন্ততম লেখিকারূপে তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে 

সমর্থ হন। 

প্রমীলার জীবদ্দশায় তাহার দুইখানি গীতিকাব্য পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হইয়াছিল ; এগুলি-_ 

১। প্রমীল।। জ্যৈষ্ঠ ১২৯৭ (ইং ১৮৯০)। পৃ. ১২৫। 

“বঙ্গীয় রমণীর-_বিশেষতঃ ক্ষুদ্র কুমারী হদয় সম্ভুত অপরিস্ফুট 

এ কবিতাগুলি” পিতা বিজয়চন্জ বন্ুকে উৎসর্গাকত 
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খ। তটিনী। ইং ১৮৯২। পৃ ১৪৮ | 

প্রমীলা দেবীর রচনার নিদর্শনম্বরূপ তাহার গীতিকাব্য ছুইথানি 
হুইতে কিছু কিছু উদ্ধত করিতেছি :-_ 

«প্রমীলা £ 

মস্ত ছবি 

বাসস্তী সপ্তমী নিশি, বছিছে মুল বায়, 

প্রেমেতে বিভোর টাদ আধ হাসিমুখে চায় ! 

চারি পাশে তারারাজি--নয়নে ঘুমের ঘোর-_ 

ক্ষুদ্র কুদ্র প্রাণগুলি প্রেমের স্বপনে ভোর ! 

উচ্ছলি উঠিছে হ্থথে বিমল তটিশী-প্রাণ 

কি জানি মুছল স্বরে গাহিছে কিসের গান, 

উষ। ভাবি রজনীরে, আধ ঘুমঘোরে পাথী 

নারব নিশীথ কোলে, থেকে থেকে ওঠে ডাকি? 

ছুধারে তটিনী-তীরে, দাড়ায়ে কানন-কোলে 

কষুপ্র শ্বেত ফুলগুলি মধুর আনন তুলে, 

খুমেতে অলস আখি, মুখে মুছু মধু হাসি; 
টাদিমার গুভ্রকর চুমিছে সৌরভরাশি ) 
বিকচ বকুল ফুল কিরণ মাথিয়। গায়, 

সমীরের পরশনে সরমে ঝরিয়। যায় ! 

পাপিয়ার পিউ” তান দিগন্তে মিলায়ে যায়, 

ঘুমস্ত জগত কানে বহিয়া আনিছে বায় ! 

বিমল জোছনা-আোতে ছাদথানি ভেসে যায়, 

উপাধানে রাখি শির, শিশুটি শুইয়। তায়, 
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আকাশে মধুর চাদ মধুর মুর্তি পানে 
কি জানি কি ভেবে চেয়ে মোহিত বিহ্বল প্রাণে; 

দোলায়ে অলকাগুলি সমীর থেলিছে সুখে, 

কি সুখন্বপন দেখি হাসিটি ঘুমন্ত মুখে ! 

গগনের চন্দ্রকরে আমাদের চাদ শুয়ে, 

তুলনা নাই যৈ তার, চাহিয়ে দেখিছু ছুয়ে, 
আকাশের চাদিমার হাসিতে কলঙ্ক আকা! 

এ যে হাসি স্থপবিজ্র, সরল, অমিয় মাথা ! 

শৈশব স্বপনে ভোর শাস্তির বিমল বুকে, 

এমনি সরল প্রাণে, থাক বোন চিরমুথে, 

স্থথের কৌমুদী তলে ঘুমাক্ হৃদয় তোর 

এমনি পুলক মাখা, শাস্তির স্বপনে ভোর ॥ 

স্বপন ভঙ্গে 

একদিন স্বপনে ডুবিয়া 
ভাবিতাম স্বরগ, ধরণী, 

একদিন অমানিশি-কোলে 

ভ্রম হ'ত চাদ্দিনী যামিলী ! 
একদিন বরিষার বুকে 

দেখিতাম বসন্তের হাসি, 

গ্রাছে গাছে ফুটিত কুনুম, 

বাজিয়! উঠিত দূরে ধাশী ! 
দেখিতাম জ্যোছনায় মাথ। 

ন্ব্যামল নুখময় ধরা, 
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বিকশিত প্রণয়ের বুকে 

স্থথ শাস্তি পনেতে ভরা, 

হায় সেই ম্থুথের হ্বপন, 

কেন আজ ভাঙ্গিল আমার ? 

প্রেম-ভর] হৃদিগুলি হায় 

দেখিলাম কপট আগার ! 

দেখিলাম স্থথের সাগরে 

তলে তলে পাপের প্রবাহ, 

ভাবিতাম ভালবাসা যারে 

সেও সুধু হৃদয়ের মোহ ! 

ঢেকে গেল বিষাদ জলদে 

ধীরে ধীবে পৃণিমার শশী ! 
সংসারেব কুটিল কটাক্ষে 

মিশে গেল হরষের হাসি। 

চিনিলাম কেন এধবণী? 

কেন হায়, ভাঙ্গিল স্বপন ? 

ডুবে গেল বিষাদ-সাগবে, 

কল্পনার নন্দন কানন ! 

(রোগে 

একি গো রবির আলে! নিবে গেছে আখি হতে, 

ধীরে ধীরে আসিছে আধার, 

কেমন উদ্দাস ছায়া অচিস্ত্য বিষণ্ন ভাব 

ছাইতেছে হৃদয় আমার 



রচনাবলী 

বনের কোলাহল থামিয়া গিয়াছে সৰ 

নীরবত। স্থধু চারি দিকে, 

জগতের সুখ আশা প্রাণের আকাঙজ্ষ! সব 
চলে যায় বিষার্দিত মুখে! 

কাল যারা ছিল কাছে কোথা তারা দুরে দুরে, 

গুধায় ন! কেহ একবার, 

ুখহীন জিয়মাণ, কেমন বিষঞ্প প্রাণ, 

চারি দিক কেবলি আধার ! 

এ কি মরণের ছায়া নামিতেছে ধীরে ধীয়ে 

রোগন্কাস্ত শিয়রে আমার ? 

তাই সব দূরে দূরে জ্যোতিহীন আখি তাই 

ম্লান হি ছায়ায় আধার ) 

কত দিন শয্যা-বুকে পড়িয়া নীরব ছুখে, 
হেরি সদা দৃষ্টিপথে কায়, 

কেবলি করুণ মুখে নীরব ভাষায় মোরে 

ডাকিতেছে “আয় আয় আম”! 

ন্েহ-কর রাখি বুকে বলে না একটি প্রাণী 
ছুটি কথা ম্নেহময় শ্বরে 

ছায়াময়ী মৃত্যু শুধু বসিয়া শয়ন পাশে, 

দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনি করে ! 

কে কোথায় আছ দূরে এমনি আধারে মোরে-_ 

দেবে কি গো অস্তিয-বিঙগায় ? 

মরমে মরম ঢেকে এ যাতন! ধরি বুকে 

প্রাণ-দীপ নিবে যাবে, হায় ! 

১৩ 
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এস তবে এস মৃত্যু চিন্তামগ্ধ হদিখানি 
ঢাক তব স্সেহের ছায়ায় ! 

অশ্রভর1 আখি লয়ে ভ্রমিয়াছি কত দিন 

নিরদয় নির্ধম ধরায়। 

হেথাকার রবিকর পারিনে সহিতে আর 

পথহার। প্রবাসীর প্রার়-- 

থাকিতে পারিনে আর জ্বলিয়৷ আতপতাপে 

মরুময় নিঠুর ধরায়। 

দেখিয়াছি আশা হেথা মকুতূমে মরীচিক। 

ল্েহ মায়া সবি মিছে হায় 

সংসারের সুথ সব, দেখিয়াছি বিষে ভর! 

স্বার্থপূর্ণ মানবহৃদয় ! 

স্নেহ সুখ শাস্তি তরে ঘুরিয়া সংসারে আজ, 
শ্রাস্ত পর্দ চলিতে না চায়, 

শাস্তির বিমল বুকে তোমার ন্রেহের ছায়ে, 
ক্লাস্ত হাদি ঘুমাইতে চায় ! 

“তটিনী? £ 

প্রেম ভাব 

আধিতে পড়িলে আখি শরমে মরিয়! যায় 

লাজেতে নয়ন যেন অমনি মুদদিতে চায় | 

কি ষেন কি হয়ে গেছে হুদয়েতে ছুজনার, 

কবে যেন বলেছিল কে কারে মরমভার ! 
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অধরে আসিয়ে তাই বচন ফোটে ন! হায় 

যাই যাই ক'রে কার(ও) পরাণ যেতে না চায় ! 

চাছনির মাঝে ভাসে কত ত্ষেহ ভালবাস! 

নীরবে প্রকাশে যেন প্রাণের জুকানে। ভাষা ! 

কাছে যেতে হ'লে যেন চরণে চরণ বাধে 

তবুও আকুল প্রাণ সদ1 মিলনের সাধে! 

কতু ঝ অধরপাতা কি যেন বলিতে চায় 

চাহিলে মুখের পানে বচন বাধিয়া যায় ! 
কাতরে নয়ন তুলে উভয়ে চাহিয়া! হায় 
একটি কথ! না ক+য়ে নীরবে চলিয়া যায়। 

যাই 

আমায় রেখ ন! ধরে ফুরায়ে এসেছে দিন 

কালের সাগরে আঘ্ু চাহিছে হইতে লীন ! 
যেতেছে বরষ মাস পিছনে ডাকিয়া মোরে, 

ছি এ জীবন গ্রন্থি কত আর বাধ জোরে ? 

একটি তরঙগাঘাতে যায় যায় খসে যায় 

আর কেন মায়াবলে ধরিয়া রেখেছ তায়? 

প্রকৃতি বাসনা আশা বিদায় দিয়েছে মোরে 

কবিতা কল্পন! সাধ নীরবে গিয়েছে সরে ! 

সংসার কুহেলি মাথা, হৃদয় হ”য়েছে হীন 

দিন দ্দিন তিল তিল এ দেহ হ'তেছে ক্ষীণ! 
চেকে ভাসে চারি দিকে হাহাকার অশ্রজল 

প্রাণে জাগে হা হুতাশ প্রতিদিন প্রতিপল ! 



৬, 

যদি, 

প্রমীলা নাগ 

বছে যায় শিরোপরে রোগ শোক জাল! কত 

আীবন-সমরে শ্রান্ত, হদয়ে শতেক ক্ষত ! 

ছবরবল শিরে লয়ে এত বোঝা এত ভার 

যুঝিতে জীবন-যুদ্ধে আমি ত পারি নে আর! 

দিল পরে রাত যায় নীরবে ডাকিয়! মোরে, 

যাইতে পারি নে, বাধা ভোমাদের মায়! ভোরে ! 

এক দিন, যেতে হবে, কেন তবে টানাটানি ? 

কত আর রাখিবে গো বেঁধে ক্ষীণ প্রাণথানি ? 

ফুরায় জীবন-বেলা, আধার আসিছে ঘিরে 

প্রশাস্ত মরণ ছায়া নয়নে নামিছে ধীরে, 

হাদয়ে দারুণ তার, আর কেন রাখ ধরে? 

ছুখের সংসার এ যে, যেতে দেও ত্বরা ক'রে, 

ব্যথ! অশ্র হদিমাঝে লুকায়ে একটি মিন, 

হাসি মুখে থাক চেয়ে দেখে যাই শেষ দিন, 
বখ। আর আকিঞ্চন, মরণ ডাকিছে ওই, 
খুলে নেও মায়া-ডোর, অনস্ত বিদায় লই। 

কেন ব্মতি? 

কেন স্ৃতি বরিষা আধারে 

দেখাহছ চীদিনী যামিনী? 

দামিনীর চকিত অধরে 

একে দিয়ে মধু হাসিখানি ? 

গুরু গুরু মেধ গরজনে 

ভূমি আন কোথাকার কথ! 



রচনাবলী ১খ 

কার, মায়া মাথ!| সুমধুর স্বর, 

কবেকার গ্থ ভর ব্যথা ? 

কেন, পরাণের ঘোর অন্ধকারে 

জাগাও গো হরষের হাসি? 

কেন, নীরব এ প্রকৃতির কোলে 

বাজাও সে মধুময় বাশী? 

শুভদিনে 
শুভদিনে ুভক্ষণে এস আজ এস সথা। 

শৃহ) এই হৃদয়-আসনে, 
ও তোমার আখিভারা আধারে আলোকধারা-- 

চিবদিন ঢালে যেন প্রাণে, 

যেন, উজ্জলিয়া জদি-সর ফুটে থাকে নিরস্তুর 

ও চরণ-কমল তোমার, 

তোমারি আননে সথা ! পুরে যেন জীবনের--- 

সৌন্দধ্যের পিপাসা আমার ! 

ফুটিলে প্রভাত-রবি কুসুমের চারু ছবি 

দেখ যেন তোমারি নয়নে, 

উষার তরুণালোকে সৌন্ার্ধ্য তৃষিত বুকে 

যেন, নাহি হয় ছুটিতে কাননে ! 
যখন, দেখিয়া সন্ধ্যার তার! হূদয় উদ্দাস পারা, 

চেয়ে রব গোধুলী আকাশে, 

তুলি ওই আখিতারা, ঢালিয়া প্রণয়ধার! 

তুমি এসে ধাডাইও পাশে, 



১৬ প্রমীলা নাগ 

যখন ভূষিত বুকে, অমিব মলিন মুখে” 

মরুময় নিঠুর সংসারে 

ও প্রণয়-সিজু হতে বারিবিন্দু দিও, নাথ ! 
শীতলিয়া তাপিত অস্তরে, 

জীবনের সব সাধ প্রাণের বাসন! নাথ ! 

ঘুমাক্ ও চরণে তোমার, 

তোমারি গেছের স্বরে মেটে যেন চিরদিন 

প্রণয়ের আকাঙ্কা আমার ! 

জানি ন! হৃদয় তব, দ্বেখি নাই এ জীবনে, 
হাতে বেধে দিতেছে সংসার, 

আমি শুধু এই জানি দেবতা ও অন্ৃস্ত ত 
পুজি তবু চরণ তাহার, 

তোমায়(ও) দেবতা বলি দিতেছি এ পুষ্পাঞ্জলী, 

দিতেছি ও হৃদি উপহার, 

পেতেছি হদয়াসন এস তবে এস সথ। ! 

লও প্রেম-স্মঞ্জলি আমার ! 

অদৃষ্থে জগতপিতা ! শান্তিময় করে ভূমি 

বেধে দাও যুগল হৃদয়, 

পৃবিজ্র বন্ধন এই কভু যেন নাহি ক্ষয়, 

আশীর্বাদ কর দয়াময় । 

প্রার্থন। 
এই কুম্মিত বনে এইখানে নিরজনে 

আমার সমাধি-স্কান বোলো! সথি রচিবারে, 



রচনাবলী 

শশানে জলন্ত চিতা সে যে বড় নিঠুরতা! 
দিও না এ ক্ষীণ দেহ দিতে সে অনলপরে ! 

জীবস্তে তাপিত যে রে অন্তিমে অনলে তারে 
ফেলো! না, ধরার বুকে একবিন্দু দিও স্থান, 

সংসারে সর্বশ্থ দিয়ে শৃন্ত এ হাদয় নিয়ে 
প্রকৃতির সিদ্ধ বুকে জুড়াব ব্যথিত প্রাপ| 

এ দেছ, মাটির দেহ এ প্রাণ প্রক্কৃতি পে 
ওদেরি হৃদয়ে বাধ! এ ক্ষুত্র হদয়খানি, 

ওহ প্রকৃতির হাসি চিরদিন ভালবাসি 
ভালবাসি মেদিনীর শ্যাম দিদ্ধ রূপথানি ! 

ওই তটিদীর পাশে ওই ফুলময় দেশে 
ওইখানে রব শুয়ে শাস্তির কোমল কোলে, 

নীরব নিশার বুকে নীহার আদরে ম্থে 

পরাবে মুকুতা হার আমার সমাধি-গলে, 

আমায় চুম্বন করি জ্যোছনা পড়িবে ঝরি 

চাদিমার বুক হ'তে বিজন পাতার তলে ! 

তারাগুলি চেয়ে চেয়ে নীরবে নীরবে গেকে 

্বরগ সঙ্গীত সদ শুনাবে মধুর বোলে, 

লইস্স! কুন্থুম ভূষ নীরবে আসিবে উষা 

ঝরিবে বকুল-রাশি বিজন সমাধি পরি, 

মধুরে মধুরে ডাকি শিয়রে গাহিবে পাখী 

গ্রভাতশ্রবির কর নীরবে পড়িবে ঝরি ! 

তুলি হ্থুমধুর তান তটিনী গাহিবে গান 

দিবানিশি শিয়র়েতে শান্তি শুধা যাবে ঢেলে ! 

১৯ 



প্রমীল! নাগ 

ছু এক করুণ মন ন্নেহময় পরিজন 

পথেতে যাইতে কভু আখিনীর যাবে ফেলে ! 

দেখ' সখি রেখে! মনে এ জীবন অবসানে 

এই কুস্মুমিত বনে করিও£সমাধি দান ! 

'এ জগতে কোনও আশা কোনও সাধ ভালবাস] 

পুরিল না দিনে দিনে আধারে ডুবিছে প্রাণ 

ধীরে ধীরে মৃত্যুছায়া ছাইতেছে ক্ষীণ কায়া 
ধীরে ধীরে সঙ্গোপনে শ্থাযে আসিছে প্রাণ, 

সকলি করেছি দান চা।হ নাই প্রতিদান ! 

অস্তিমের এই ভিক্ষা সখি রে করিও দান। 

প্রমীল। নাগ ও বাংা-সাহিত্য 

প্রমীলার স্ুটনোনুখ প্রতিতা কোরকেই ঝরিয়া পড়ে। সেই জন্ 

নব নব অবদানে বাংলা-সাহিত্যের সম্পদ্ বুদ্ধি করা তাহার পক্ষে 

সম্ভবপর হয় নাই। মুখ্যতঃ তিনি গীতিকবিতাই রচনা করিয়া 

গিয়াছেন। হ্তঃম্যৃর্ততা, সরলতা, আস্তরিকতা এবং শব্খচয়ননৈপুণ্য 

তাহার কবিতার প্রধান গুণ। তাহার কবিতায় এক দিকে একট! 

বিষাদের শুর যেমন পাঠকের মর্ন্থল স্পর্শ করে, অন্ঃ দিকে তেমনি 

“নিরজন নিঝরিলী-বুকে প্রণয়ের দেখ নিদর্শন 

জাহৃবীর পবিজ্ঞ হৃদয়ে হের ওই আত্মবিসর্দন 

রবি শশী অটল হাদয়ে সমভাবে সাধে নিজ কাজ 

শিক্ষণ দেয় মহাঁবীর্ধয বল প্রভঞ্জন হাদ্ধয়ের মাঝ” 



প্রমীলা নাগ ও বাংলা-সাহিত্য ২১ 

প্রভৃতি পংক্তি পাঠে হৃদয় আশায় উদ্দীপ্ত হইয়া! উঠে, অন্তরে নিষ্ঠার 

সহিত স্বকাধ্য সাধনের প্রেরণ! সঞ্চারিত হয়। প্রকৃতির সহিত তাহার 

একাত্বতাবোধও মনকে যুদ্ধ করে। 

গদ্ভ রচনাতেও প্রমীলার কৃতিত্বের নিদর্শনের অভাব নাই।* কিন্তু 

তিনি প্রধানতঃ গীতি-কবি ) নিজের হৃদয়ের সহজ সরল অভিব্যক্তিতে 

কবিতাগুলি স্বাভাবিক ও সুন্দর । তাহার সমস্ত রচনার মধ্যে একট! 

অনাগত প্রচ্ছন্ন বিষাদের প্রলেপ আছে, হয় ত তাহার কবি-মানসে 

অকাল-বিদায়ের ছায়া পঙিত। নিজের শৈশব ও ঠৈশোর জীবনের 

স্মৃতিতে তাহার কবিতাগুলি মধুর; অকপট সরলতার সহিত তিনি 

শিজের বিবাহের ঘটনাকেও কাব্যের বিষয় করিয়াছেন; একটা 

অনাবিল শুচিগুভ্রতা তাঁহার যাবতীয় কবিতায় যিলিয়! আছে। 

প্রমীল]৷ কল্যাণ করে ত্বতপ্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়! নীরবে বঙ্গবাণীর 

পূজারতি করিয়া গিয়াছেন। সেই অল্লান দীপশিথা লোকচক্ষুর 
অগোচরে বঙ্গভারতীর একটি অন্ধকার কক্ষকে আলোকিত করিয় 

আজও ভাম্বর দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছে। 

* "জেভেনিয়া শৈল”-- প্রয়াস, জুলাই ১৮৯৯, পৃ. ৪৩৫-৬৬ প্রষ্ব্য। 





নিন্ূগম। দেবী 
১৮৮৩-৮১৯৫১ 

[1৯ যেকয় জন প্রতিতাশালিনী লেখিকার আবির্ভাব 

হইয়াছে, “দিদি, 'অবপূর্ণার মন্দির, শ্ত্রামলী” প্রভৃতি গ্রস্থ-রচয়িত্রী 

নিরুপমা দেবী তাহাদের অন্ততমা। নিরুপমা সহজাত কবিত্ব-শক্তির 

'অধিকারিণী ছিলেন। কিশোর-বয়সে লোকচক্ষুর অন্তরালে কবিতা- 

ফুলের ভাল! সাজাইয়া তিনি বঙ্জভারতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়- 

ছিলেন। তাহার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কিছু কাল অতিবাহিত 
হইয়াছিল তাগলপুরে । সেখানে তখন তরুণ কথা-শিলী শরৎ চঞ্জকে 

কেন করিয়া যে সাহিত্যিক পরিমগুলের স্থ্টি হয়, তাহ! নিরুপমার 

শ্ুটনোন্মুথ কাব্য-প্রত্িভার বিকাশের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল 

হুইয়াছিল। ঘটনাচক্রে অবশেষে তাহার সাহিত্যিক জীৰনের মোড় 
ফিরিয়! গেল--কবি নিরুপম! উপন্তাস-রচয়িত্রী নিরুপযাতে রূপান্তরিত 

হইয়! ক্রমে ক্রমে বাংলা-কথাসাহিত্য-ক্ষেত্রে নিজের আসন স্থায়ী 

করিয়া লইলেন। 
নিরুপমার ব্যক্তিগত জীবন বড়ই ছুঃখময়। শাস্তি ও সাস্বনালাভের 

জরপ্ড তিনি ধর্্মসাধনার আশ্রয় লইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাই বলিয় 

সার] জীবন সাহিত্য-রচনায়ও তাহার নিষ্ঠার অতাব ছিল পা। ধর্শা- 

সাধনার মতই সাছিত্যসাধনাকেও তিনি জীবনের ব্রত বলিয়! বরণ 

করিয়া লইয়াছিলেন। বাংলা-সাহিত্যে যাহা! তিনি দিয়া গিয়াছেন, 

তাহা পরিমাণে প্রচুর ল! হইলেও উৎকর্ষের দিক্ দিয়া উপেক্ষণীয় নয়। 



জন্ম ঃ নংশ-পরিচয় 

বহুরমপুরের এক অন্ত্রান্ত পরিবারে ১২৯০ সালের বৈশাখ মাসে 

€মে ১৮৮৩) খ্যাতনাম়ী লেখিকা নিকপমার জন্ম হয়। তাহার পিতা 

নফরচন্জ্র ভট্ট সরকারী বিচার-বিভাগের একজন কৃতী কর্মচারী এবং 
কর্মজীবনে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কন্ঠার 

জম্মকালে তিনি আলিপুরের সাব-জজ । 

বিবাহ ৫ (ধন্য 

সঙ্গতিপন্ন পিতৃগৃহে পরম আদরে প্রতিপালিতা নিরুপমার বিবাহ 

হয়--১৮৯৩ সনেব মার্চ মাসে (ফাল্গুন ১২৯৯) নদীয়া জেলার 

সাহার-বাটী গ্রাম-নিবাসী নবগোপাল ভট্রের সহিত। নিরুপমা তখন 

দশ বৎসরের বালিকা মাত্র । নফরচন্ত্র তৎকালে হুগলীতে সাব-জজরূপে 

কার্য করিতেছিলেন। কন্তার বিবাহ উপলক্ষে তিনি বারো দিনের 

ছুটি লইয়া বহরমপুরের বাটাতে যান! এ বাটাতেই বিবাহ-অনুষ্ঠান 
উদ্যাপিত হয়। 

বিবাছের অব্যবহিত পরে টুঁচুভায় পিতার নিকট অবস্থানকালে 
নিরুপমার সহিত স্বনামধন্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পৌন্ধ্ী প্রায়-সমবয়স্কা 
অন্ুরূপা দেবীর বিশেষ সৌহার্দ্য হয় ; উভয়ে গঙ্গাক্গীনের পর পগঙ্গাজল” 

পাতাইয়াছিলেন। এই গ্রীতির সম্বন্ধ চিরদিন অটুট ছিল। 
১৮৯৫) ২১এ অক্টোবর প্রধান সাব-জজরূপে নফরচন্ত্র ভাগলপুরে 

বদলি হন। ইহার ছুই বৎসর পরে--+১৮৯৭ আনে নিরুপমার অকাল- 
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বৈধব্য ঘটিল ; বি. এ. ক্লাসে অধ্যয়নকালে য্ধারোগে তাহার শ্বামী 
মৃত্যুমুথে পতিত হইলেন। নিরুপম! তখনও অনতিক্রাস্ত-কৈশোর-_ 

বয়স চৌদ্দ-পনর বৎসর মাল্সর। এই সময় কলিকাতায় ম্বামীর নিকটে 
অবস্থান কবায় তিনি ত্বাহার অন্তিম রোগশয্যাপার্খে উপস্থিত থাকিয়। 

তাহার সেবা-গুশ্রষ1 করিতে পারিয়াছিলেন। 

বিনা-মেঘে বজ্রাধাতের ম্টায় এই .শাঁচলীয় হুর্ঘটনায় নিরুপমার 

জীবনে দারুণ বিপধ্যয় দেখা দিল। সগ্ভখ্ধিব নিরুপমা ভাগলপুরে 

পিতার নিকট ফিরিয়া আসেন । ইহার অল্প দিন পরেই অচুরূপা দেবী 

স্বাস্টা(ঘেষণে ভাগলপুরে আসেন ? তাহার পিতা মুকুশ্দদেব মুখোপাধ্যায় 

তথন তথাকার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দীর্ঘ বিরহের পর হই প্রিয় 

বান্ধবীর যখন পুনন্মিলন হয়, অন্থরূপার নিপুণ লেখনীতে সে বর্ণনাটি 
এমন অপরুপ ভাবে ফুটিয়াছে যে, তাহা পাঠকের মর্স্থল স্পর্শ করে । 

তিনি লিখিয়াছেন £ 
দ্র্থ বিচ্ছেদের পরে আবার আমাদের মিলন হলো, কিন্ত এ 

সেই পুরোণ অধ্যায়ের জের নয়, একেবারেই সম্পূর্ণ নুতন অধ্যায় । 

নিরুপমা মাত্র চৌদ্ব বংসর বয়সে তার বপ-গ্চণবান্ স্বামী 

নবগোপালকে হারিয়ে তপস্থিনী উমার মত সংযত মৃত্তিতে আমাদের 

অশ্রু-আবিল আচ্ছন্ন দৃষ্ির সামনে আবিষ্ভুতা হলো৷। সেই ছান্তময়ী 

সর্বাভরণ-ভূষিতা আদরিণী কিশোরী নয়, সর্বত্যাপিনী শাসত-সৃত্তি 
কৃচ্ছ।বতী বিধবা । অশ্রত্রোতেক্র ভ্রিবেণীধারায় দিদি আমি. ও সে 

বোধ হয় সেই দ্বিনই গঞ্জাজলের চেয়েও নিকটতর ও সুদৃঢ়তর বন্ধনে 

আবদ্ধ হয়েছিলেম, য আহ ম্বত্যুও ছিন্ন করতে পারবে ন1। 

( “কথাসাহিত্য,১ পৌষ ১৩৫৭) 
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সগ্ভবিধবা নিরুপমা কঠোর ব্রক্গচর্ধ্য পালনে এবং লেখাপড়ার চর্চায় 

মন দিলেন। তাহার সাহিত্যসাধনার সচনা হইল কবিতা রচনা দ্বারা । 
তাহার বেদনাবিদীর্ণ অন্তর হইতে কবিত্বের শ্োত স্বতঃশ্যুর্তভাবে 
উৎসারিত হইয়া উঠিল। নিরুপমা কৈশোরেই বাণীর আরাধনায় ব্রতী 

হইলেন । 
সে-সময়ে কথা-সাহিত্যিক শরৎ চক্কর কলেজ ছাঁডিয়া আমোদ- 

প্রমোদে মাতিয়াছেন। ভাগলপুরে তিনি স্ুবেজ্জনাথ, প্রিরীজ্রনাথ 

প্রভৃতি মাতুল ও অনকয়েক যুবককে লহয়া একটি ক্ষুপ্র সাহিত্য-সভাও 

গঠন করিয়াছিলেন। ভ্ট-পবিবারের বিভূতিভূষণ এই সাহছিত্যসভার 
একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন। নিরুপমাও নেপথ্যে থাকিয়া ভ্রাতার 

সাহায্যে সাহিত্য-সগায় পাঠের জন্তু কবিতাদি পাঠাইতেন। [তিনি 

কবিতা-রচনায় কি ভাবে শরৎ চন্ত্রের উৎসাহবাক্যে অন্থপ্রাণিত 

হইয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে নিরুপম স্বয়ং লিখিয় গিধাছেন :-_ 
আমি সে সময়ে অজশ্র কবিতা লিখিতাম। ছোটদ! তাহার 

নিজের কবিতার সঙ্ষে আমার লেখাও তাহার সম্মানিত বঙ্ধুকে 

দেখিতে দিতেন এবং আমাদের খাতায় তাহার হস্তাক্ষরে এ সব 

কবিতা সন্বন্ধে মতামত আসিয়া আমাদের উৎফুল্ল করিয়া ভুলিত। 
"একদিন দেখি-_-ছোটুদা আমার একটি নৃতন কবিতার মাথায় লিখিয় 

দিয়াছেন “আরো যাও--আরো। যাও- গুরে-_থামিও না আপনার 

নগরে” | পরে শুনিলাম শরংদাদ| মাকি গ্াহাকে বলিয়াছেন “এ 

একটি ভাব আর একটি কথ! ছাড়া বুড়ি যদি আর পাচ রকম ভেবে 

লেখে তো লেখার আরও উন্নতি হবে । এই কথাই ছোট্ঘার হাতে 
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উক্ত কবিতাকারে জামার লেখার মস্তব্যক্পপে বনিত হইয়াছিল । 

তাহাদের এইক্প মন্তব্যের পর আমি যে কবিতাটি লিখিয়। তাহাদের 

ধু করি তাহার কয়েক ছজ্স মনে পড়িতেছে ; সেও একটি “সমাধি'ক্ব 

উদ্দেশেই কল্পনার সফ্রণ---এও হুয়ত অলক্ষ্যে পূর্বতন কবিদ্িগের 

কবিতার অন্ুসরণ বা অনুকরণ ? 

“ধরনীর সুন্সিষ্ধ বুকেতে কত শাস্তি ঢাক! আছে ভাই 

নদ্বীতীরে কোমল শয্যায় কে গো তুমি লুকায়েছ তাই | 

গ্ী গা ০ 

নদী গায় সকরুণ তান, ছছ ক'রে উঠিছে বাতাস 

এ বুঝি তোমারি খেদ্দ গান, এ বুঝি তোমারি দ্বীর্ঘশ্বাস |” 

ইত্যার্দি। সেই ক্রুমশ্বন্ধিতাকার থাতাখানার কথ! আজও মমে 

আছে-যাহার প্রায় প্রতি কবিতার মাথায় বা আশেপাশে ভাহার 

তরুণ জীবনের সাহিত্যরুচির প্রচুর প্রমাণ ছিল। তিনি নাকি 

ছোটদাকে বলিয়াছিলেন যে, “বুড়ি যদি চেষ্টা করে তো গগ্ভও 

লিখিতে পারিবে ।” 

**ঞ্চমে তাহাদের “সাহিত্য-সভ1” ও “ছায়ার কথাও আনিতে 

পারি । আমার লেখাও তাহাতে 'ঞমতী দেবী" নামে সাহার] দিতে 

লাগিলেন । একটু আধটু গন্ভ লেখার চেষা আসিলেও শরংদাদার 

গজ পাঠে সে ধৃষ্ঠতা প্রকাশে তখন বোধ হয় আমাদের লঙ্জ 

আসিত । দুরেন্দ্র, গিরীন্্র, আমার ছোটুছা_-হ্হাদের সঙ্গেই আমার 

কবিতার প্রতিযোগিতা চলিত । শরংদাদাই বিষয় নির্বাচম করিয় 

দ্বিতেন এবং ছোট্দার মারফত তাহ] আমি পাইতাম 1... 

পম্ভ-রচনায় শরৎ চন্দ্র নিরুপমাকে উৎসাহ প্রন্ণান করেন বটে, কিন্ত 

গল্ললেখার প্রেরণা যে তিনি প্রধানতঃ অনুরূপ এবং ইন্দির1--এই 



২৮ নিরুপমা দেবী 

ভগ্নীন্ধয়ের নিকট হইতে লাভ করেন, এই স্মৃতিকথায় নিরুপমার নিজের 

জবানীতে তাহার স্বীকৃতি আছে £ 

এইরূপে তিনি সেই স্ষত্র সাহিত্যসভার সভ্যগুলির আছি 

গুরুদ্থানীয় ছিলেন। তবে আমার লেখা “তারার কাহিনী, 

“প্রায়শ্চিত্ত? ও এইরূপ ছোট ছোট গঞ্গাকারে গল্প তাহাদের “ছায়ায় 

প্রকাশিত হইলেও গল্প লেখার ক্ষমতা অন্ততঃ আমার মধ্যে সে সময়ে 

আসে নাই । শ্রীমতী অনুরূপা এবং স্পর্শমণির লেখিক। জুরূপা দিদি 

( ৬ইন্দির! ঘেবী )র উৎসাহেই আমি পথমে একটা বড় গল্প লিখি। 

উচ্ছঙ্খল” নামে বছু পরে সেটা প্রকাশিত হয়। 

নিরুপমাব সাহিত্যসাধনা সম্পর্কে তাহার সহোদব শ্রীবিভূতিভূষণ 

ভট্ট আমাদিগকে যাঁছা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত 

হইল £--- 
নিরুপমার সাহিত্য-সাধন! প্রায় রাশ্রাবাম্ব, ঠাকুবসেব], এই 

সবেব মধ্যে রান্নাঘরে ভাগাড়ার-ঘরের মধ্যেই সাধিত হইত । তবে 

এটাও ঠিক ষে, আমাদের বাড়াতে ০0165107 লোকের আসা-যাওয়া 

পিতার আমল হইতেই ছিল এবং আমাদের আমলেও ছিল । সেই 

জগ্ত মেয়েরাও নিতান্ত অজ্ঞ নিপক্ষরের মত লালিত পালিত হয় নাই। 

নিরুপম। গৃহুকাধ্যের মধ্যেই সময় করিয়া পড়াশুনা করিত-_-বাংল। 

মাসিকপত্রা্দি যাহা আসিত, তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিত ; 

বিশেষতঃ মাঝে মাঝে তীর্ধযাত্রার্দি করিয়া! বাহিরের সহিত যথেষ্ঠ 

ত্বনিষ্ঠতা রাখিত । এই তীর্থযাত্রার মধ্যেই এমন অনেক শ্রীলোকবন্ধুর 

সহিত পরিচয় হইয়াছিল, ধাহার। তাহার জীবনের উপর যথেষ্ট প্রভাব 

বিস্তার করিয়াছিলেন । বাল্যবন্ধু অন্থরূপা দেবী, নুরূপ1 দেবী ছাড়াও 

এই সকল বন্ধুর প্রভাব তাহার জীবনের উপর যে কতখানি প্রভাব 



সাহিত্য-সাধন! ২৯ 

বিস্তার করিয়াছিল, তাহা সংক্ষেপে বল। কঠিন । নিরুপম! যখন 

পুরীক্ষেত্রে প্রথম বার যায়, সেখানে পান্নামণি দ্বাসীনায়ী একজন 

কুশিক্ষিতা মহিলার সহিত এতই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হুয় যে, উভয়ের 

মধ্যে “মহাপ্রসা” পাতাইয়া তাহাদের দেহের সম্বন্ধ অতিণৃঢ় 

করিয়াছিল । এই পান্নামণিকে আমরা মহাপ্রসাদ-দিদি বলিতাম। 

তিনি বাল্যকালে 7960509 কলেন্ধে পড়িয়াছিলেন এবং ইংরাজী 

বেশ ভাল জানিতেন। হঁহার সাহচর্ষ্যে এবং আমার ও আমার 

বদ্ধুগণের সাহচর্য ইংরাত্দী ও অন্ভান্য সাহিত্যের সহিত নিরুপমান্র 

যথেছ পরিচয় হয়। নিরুপম! নিজে সংস্কৃত বা ইংরাজী কিছুই 

তেমন শিখিতে পারে নাই । কিন্ত বাড়ীতে নান] সংস্বত-সাহিত্যের 

আলোচনা, দর্শনের আলোচনা যথেষ্ঠ চলিত বলিয়া! সাধারণভাবে 

সংস্কত-সাহিত্য এবং দর্শনাদতে তাহার মোটামুটি দখল হুইয়াছিঙ্গা। 

শেষ বয়সে তাহার এমন গুরু লাভ হইয়াছিল, খাঙ্থাপ্প নিকট হইতে 

তাহার জানের প্রসারও যেমন হইয়াছিল, তেমনই সেই গুরুর প্রভাবে 

তাহার লেখারও মোড় ঘুরিয়! গিয়াছিল | :. 

শিরুপমার জীবনে আরও একটি লেখিকার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ 

ছিল । তিনি ছত্র নামে ( হেমনলিনী নামে) কিছু কিছু কথাসাহিত্য 

রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাহার সহিত পরিচয় আমাদের 

পাপ্রিবারিক জীবনে একট বিশেষ ঘটনা । পূর্বোলিখিত পান্বামশি 

দ্রাসীও আমাদের ভাই-বোনের উপর যথেঞ্ প্রভাব বিজ্ঞার 

করিয়াছিলেন । 

নিরূপমার শেষের দিকের জীবনে তাহার গুরু ৬গৌরগোবিন্দ 

ভাগবতস্বামীর প্রভাবও অত্যন্ত সুস্পষ্ট | মিরপমার "জামার ভায়েরী? 

ও “অনুকর্ষ বই ছুখানির উপর তাহার এই গুরুর চরের প্রভাব 



৩৪ নিরুপম! দেবী 

ঘুক্পষ্ট । নিরুপমার “বিধিলিপি বইখানিতে ভাহার যাতৃচরিজের 

এবং জীবনের প্রভাব পরিস্ফুট | “ছ্টামলী”র মূল চরিজ্রও আমাদের 
পারিবারিক জীবনের একটি ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াই লিখিত । 

নিরুপমার চিত্ত শ্রবং 93:06:191)06 অত্যন্ত সঙ্ধীর্ণ সীমার মধ্যেই 

আবদ্ধ ছিল বলিক়াই তাহার রচনার প্রাচুধ্যের অভাব ঘটিয়াছিল, 

ইহ] ঠিক । কিন্ত তিনি তাহার সামান্ত সাহিত্যিক সম্পত্ধিকে প্রাণ 

দিয়া অনুভব করিয়া তাহাই বাংলা-সাহিত্যকে দান করিয়া 

গিয়াছেন । 

সমাজ-সেন। 

১৯০৩, ১৪ই অক্টোবর (২৭ আশঙ্থিন ১৩১০) নফরচঞ্ কাশীতে 

পরলোকগত হুন। কাশীতেই তাহার আছ্যশ্রান্ধ হয়! ইহার এক 

মাসের মধ্যেই-__অগ্রহায়ণেব প্রথম দিকে ভট্ট-পরিবার ভাগলপুরের 

বাস ত্যাগ কবিয়া বহবমপুবের বাড়ীতে ফিবিয়া আসেন। তথায় ভ্রাত! 

বিভূতিভূষণের নিকটেই নিরুপমা জীবনেব দীর্ঘ দিন কাটাইয়াছেন। 
এইখানেই তিনি অধিকাংশ গ্রন্থ রচন। করিয়াছেন। 

সেবা ও সাধনা, এই ছুইটিই ছিল নিরুপমাঁর জীবনের মুলমন্ত্র। 
তিনি যেমন গৃছে মায়ের সেবায় নিরতা ছিলেন, তেমনই পরিবারের 

সঙ্কীর্ণ গণ্ডীব বাহিরেও নারীকল্যাণ-কন্মে আত্মনিয়োগ করেন। এমনি 

ভাবে ঘরে বাহিরে উয়ব্রই তিনি নিরলসভাবে সেবাব্রত উদ্যাপন 
করিয়া গিয়াছেন। এই কর্মসাধন! তাহার সাহিত্য-সাধনার পবিপস্থী 

হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রক্ষেপ করেন নাই। বহরমপুর 

মহিলা-সমিতির তিনি অগ্ঠতম প্রতিষ্ঠাত্রী। উচ্চপদস্থ সরকারী 



আবন-সন্ধ্যা ৩৯ 

কর্মচারীদের পদ্বীগণকে লইয়া তিনি মহিলা-সমিতি গঠন করেন? 

ইহার সম্পারদদিকার কাধ্যও তিনি বনু দিন করিয়াছেন। অধ্যাপক 
সত্যশরণ / পত্ধীর সাহুচধ্যে নিরূপমা একটি বালিকা-বিষ্কালয়ও 

প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 

ভীবন-সন্ধ্য। 

কঠোর বার-ব্রত, জপ-তপ এবং তীর্থপর্যটনেও নিরুপমার জীবনের 

দীর্ঘ দিন কাটিয়াছে। তিনি বৈষ্জব-মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

তাহার মাতা অনেক দিন কাশীতে অবস্থান করিবার পর বুন্দাবনবাসিনী 
হন। নিরপমা মাতার সেবার জন্ত কাশী ও বৃন্দাবনে মাঝে মাঝে 

কাটাইয়াছেন। বুন্দাবনে অষ্ট সখীর গলিতে “শ্রীগোবিনদকুঞ্জে” তাহারা 

বাস করিতেন। বাড়ীথানি নিরুপমার তগিনীপতি গোবিনাচন্জ 

চক্রবন্তীর ; তিনি শ্বশ্রঠাকুরানীকে আমরণ বসবাসের জন্ত উহ! ছাড়িয়। 

দিয়াছিলেন। এই বাড়ীতেই তাহার মাতা শেব নিশ্বাস ত্যাগ করেন 
( ঠল্ত্র ১৩৫৬ )। 

নিরুপমা স্বেচ্ছায় মাতার সেবার ভার আপন হাতে তুলিয়া 

লইয়াছিলেন। মাভৃবিয়োগের পর সর্ধবিধ সাংসারিক ভোগন্থথে 

বঞ্চিতা, কঠোর ব্রতচারিণী নিরুপমার সংসারের প্রধান আকর্ষণ ছিন্ন 

হইয়। গেল, কর্তব্যভার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়! তিনি বুঝি হাফ 
ছাড়িয়া বাচিলেন, তাহার পর বৎসর না স্বুরিতেই ১৯৫১, ৭ই 

জানুয়ারি (২২ পৌষ ১৩৫৭ )/৭ষবের পরমতীর্থ বৃন্দাবনে তাহারও 

দেহাস্ত হয়। 



গশঙ্কাবলা 

নিরুপমার রচিত গ্রন্থগুলির একটি কালাম্মক্রমিক তালিক্ঠ দিতেছি । 

বন্ধনীমধ্যে প্রদত্ত ইংরেজী প্রকাশকাল বেঙ্গল লাইব্রেরি-সংকলিত 
মুজ্িত-পুস্তকাদির বিবরণী হইতে গৃহীত £-_ 

১। অন্নপূর্ণার মন্দির (উপন্াস)।? (২ আগন্ট ১৯১৩)। 
পু ১৭৬। 

১৩১৮ সালের কাণ্টিক-চৈব্র-সংখ্য! “ভাঁরতী”তে প্রথম 

প্রকাশিত । 

২। দিদি (উপন্তাস )। (২৫ এপ্রিল ১৯১৫)। পৃ ৪৩৫ | 

১৩১৯-২০ সালের পপ্রবাসপীশতে প্রথম প্রকাশিত । ১৩২৩ 

সালের অগ্রহায়ণ-সংখা। “ভারতবর্ষে ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

ইহার “খণ-বিবেচন---১)17:60156102% লিখিয়াছিলেন । 

৩। অষ্টক ( গল্প-সংগ্রহ )£? (২৪ মে ১৯১৭)। পৃ. ২৫৬। 
ইহাতে নিরপম। দেবীর ব্রতভঙ্গ, চাদের আলোর প্রাণী, প্রত্যর্ণ 

ও অপমান না অভিমান--এই চানিটি গল্প আছে, বাকী চারিটি গল্প 

ঠাহার অগ্রজ বিভূতিভূষণ ভট্ের। 

৪1 আলেয়া (গল্প-সমষ্টি ) £ আধাঁঢ ১৩২৪ (২০-৬-১৯১৭ )। 

পৃ, ২১৭। 

ুচী £ আলেয়া, প্রত্যাখ্যান, নূতন পুজা, প্রায়শ্চিভ, সুখী । 

৫। বিধিজিপি (উপন্থাস):? (২০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৯ ) পৃ. ৩২৪। 

৬। ম্টামলী (উপন্তাস) ₹ (৪ অক্টোবব ১৯১৯ )। পৃ. ৩৯৩। 



গ্রন্থ বলী ৩৩ 

খ| উচ্ছ বল ( উপন্ঠাস ): ৫€ আশ্বিন ১৩২৭ ( ২-১৯-১৮২০)। 

পৃ. ১৬২। 

ইহাই লেখিকার রচিত প্রথম উপজ্জাস। শ্রীঅহুরূপ] দেবীকে 

উৎসর্গ করিতে গিয়া তিনি লিখিয়াছেন £--“শত-ছিঘ্র কীট-জীণ 

খাতা হইতে কত ফাল পরে এ গঞ্জের উদ্ধার, তুমিই তাহা ভালো! 

জানো । সে হিসেবে ইহার নাম “অষ্টাদদী” রাখাই উচিত ছিল। 

ইহার অধ্যায়ও অষ্টাদশ__ইহার উদ্ধারও অষ্টাদশ বংসর পরে এবং 

আরও একটা কথ! তোমার জানা আছে। তোমার বখুর এই 

গ্থম লেখা উপন্যাসটি ওকত না জ্রটিতে ভরা). 1 জন্গাঞ্টমী 

১৬২৬ 1” 

৮। বন্ধু( উপন্তাস ): (৭ নবেম্বর ১৯২১ )। পৃ ১৭৫। 

৯। পরের ছেলে (উপষ্গাস ) £ (১৩ মে ১৯২৪)। পৃ. ২১৩। 

১০ দেব (উপন্তাস) : শ্রাবণ ১৩৩৪ (১০-৭-১৯২৭ )। 

দি ৪০০ | 

১৯। আমার ডায়েরী ( উপন্তাস ) £ ১৩০৪ সাল (ইং ১৯২৭ )। 

পৃ. ১৭৮। 

১২। যুগীস্তরের কথ! (উপগ্াস):1? (৪ এপ্রিল ১৯৪০)। 
পৃ. ২০৫। 

১৩। অন্ুকর্ষ ( উপন্তাস ) £ € ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১ )। পৃ. ২০১) 



নিক্ষপমা! ও ঘাংলা-সাহিত্য 

উপন্তাস-লেখিকারূপেই বাংলা-সাহিত্যে নিরুপমার প্রতিষ্ঠা । 

কিন্তু তিনি কবিতাও কম লেখেন নাই। তাহার বহু কবিতা “যমুনা, 
“ভারতবর্ষ, “প্রবাসী, “মানসী,” “মাসিক বন্মতী” প্রভৃতিতে প্রকাশিত 

হুইয়। পাঠক-সযাজের তৃপ্ডি বিধান করিয়াছিল। কিন্তু সেগুলি 
সাময়িক-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই আত্মগোপন করিয়া আছে, পুস্তকাকারে 

প্রকাশিত হয় নাই। 

এ বিষয়ে দ্বিমত নাই যে, বাংলা-কথাসাহিত্য নিরুপমার দ্বানে 

সমুদ্ধ হইয়াছে । এই কথাসাছিত্যের আসরে তাহার প্রথম আবির্ভাব 
“অন্পূর্ণার মন্দির' নামক উপন্তাসের রচয়িত্রী-রূপে। এই 'অক্নপূর্ণার 
মন্দির'ই নিরুপমার প্রথম প্রকাশিত উপন্তাস, প্রকাশকাল--১৩২০ 
সাল (ইং ১৯১৩)। কিন্ত ইহা তাহার রচিত প্রথম উপস্থাস নহে। 

'উচ্ছঙ্ঘল” উপন্তাসখানি নিরুপম1 রচনা করেন ইহার বহু আগে--৯৩০৮ 

সালে (ই২১৯০১)। কিন্তু ইহ! পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮ 

বৎসর পরে । এই প্রথম রচনাতেই ভ্রাতা প্রমোদ ও ভগিনী অহ্ছর 
চরিত্র-চিত্রণে তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দেন, তাহা! ভবিষ্যতের 

সাফল্য-গ্ভোতক । 
“'অবপূর্ণার মন্দির প্রকাশের ছুই বৎসর পরে নিরুপমার সর্বশ্রেষ্ঠ 

উপগ্ভাস “দিদি” প্রকাশিত হইয়া বাংলার পাঠক-সমাজকে চমকিত 

করিল, বাংলা-সাছিত্যের শ্রেষ্ঠ জন্ররীদদের উচ্ছুসিত প্রশংসা এবং অকুঠ 
অভিননান তাহার অৃষ্টে জুটিল। উপন্ভাসের পাত্র-পাত্রীদদের মনের 
জটিল রহশ্তের উদঘাটনে লেখিকা ষে শক্তি ও অস্তদু্টির পরিচয় প্রদান 



নিরুপমা ও বাংলা-সাহিত্য ৩৫ 

করিলেন, তাছা মহিলা-কথাসাহিত্যিকর্দের মধ্যে বিরল বলিয়াই 
উপন্তাসখানি বিশেষভাবে পাঠক ও সমালোচকদের মন জিতিয়। 

লইল। 

নিরুপম] আত্মগোপন-প্রয়াসী ছিলেন, নাম-যশ তীহার কামা ছিল 

13 কিন্তু প্রতিষ্ঠা আপনি আসিয়া তাহাকে বরণ করিয়াছিল। বাংলা 

দেশ এই প্রতিভাশালিনী লেখিকার প্রতি উপযুক্ত সন্মান প্রদর্শন করিতে 

পরাজুখ হয় নাই। ১৩৪৩ সালের ভাঙ্র মাসে শৈলবালা ঘোষ-আয়ার 

নেতৃত্বে বর্ধমান-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক তিনি সম্বদ্ধিত হন। কলিকাতা 
বিশ্ববিস্তালয় তাহ।কে ১৯১৮ সনে ভূবনমোহিনী-ন্বর্পদ্দক ও ১৯৪৩ সনে 

অগত্ারিণী-স্বর্ণপদক দাঁন করিক্ গুণপ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। 

১৯৩৯, ২রা সেপ্টেম্বর হইতে চারি দিন কলিকাতা সাহিত্যবাসরের 

উদ্যোগে কলিকাতা-বিশ্ববিস্তালয়ের আন্উঁতোব-হলে যে কলিকাতা 

সাহিত্য-সন্মিসনের অনুষ্ঠান হয়, তাহার কথাসাহিত্য-বিভাগের 

সভাপতির পদ নিরুপমাই অলস্কৃত করিয়াছিলেন । 
যে গুচিতা ও সংযম ছিল নিরুপমার চারিক্সিক টশিষ্ট্য, তাহ! 

তাহার সাহিত্যেও প্রতিফলিত হুইয়াছে। এই নিষ্ঠাবতী সাধিকা 

শ্ধার্থ্য স্বরূপ বঙ্গভার তীর চরণে যে শুকৃচন্দন প্রদান করিয়া! গিয়াছেন, 

তাহার পবিজ্র স্থুরতি দেবীর পুণ্য পাধপীঠকে দীর্ঘকাল আমোলিত 

করিয়৷ রাখিবে সন্দেহ নাই । 





সাহিত্য-সাখক-চ্রিত্মালা-১৫৯ 

আগার; বেদাত্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াণ, 
ত্মন্র বিহার 





আনন্দচ-- বেদাস্তবাগীশ, 
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, ০ মচক্দ্র বিষ্ভারত্ব 

শ্রীযোগগেশচন্ত্র বাগল 

রঙ 

টি 

] তি রে ডি 5 

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষত 
২৪৩১, আপার সারকুলার রোড 

কলিকাতা-৬ 



প্রকাশক 

শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত 

ব্জীয়-সাহিত্য-পহিষৎ 

প্রথম সংস্করণ--আশ্বিন, ১৩৬৩ 

মূল্য এক টক! 

মুক্্রাকরস্ম্শ্রীরজনকুমার দাস 
শনিরগ্রম গ্রেন্জ ৫৭ ইন্দ্র বিশ্বীন রোড, কলিকাঁতা-৩৭ 

১৪২২ ৯5 ৫৬ 



্বানদচন্দ্র বেদান্তবাগীখ 
(১৮১৯-৮১৮৭৫) 

ট" শতাব্দীর মধ্যভাগে মছুষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ততবোধিনী 

সভার মাধ্যমে উচ্চাঙ্গের হিন্দুধর্শ--ত্রাক্ষধর্্ম গ্রতিষ্ঠা, সংস্কৃত- 
শান্ত্রচ্চা, পত্রিকা পরিচালনা, বাংল! সাহিত্য ও হবদেপীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির 

উন্নতি প্রভৃতি বিবিধ কর্মে অগ্রসর হুইয়াছিলেন। এই সকল কর্মসাধনে 
ধাহারা তাহার একান্ত সহায় হন, তাহার্দের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন 

পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র €ব্দান্তবাগীশ। আনন্দচন্দ্র সংস্কৃতশান্ত্রে স্থপগ্ডিত 

ছিলেন। দর্শন ও তত্ববিভাগীয় বহু গ্রন্থ তিনি সম্পাদনা করেন, 

কতকাংশ বাংলাভাষায় অন্থবাদ করিয়াছিলেন। সংস্কতসাহিত্য হইতে 

সংগৃহীত বহু কাহিনীর তৎকত বঙ্গান্গবাদ পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল । 
আনন্দচন্্র প্রধানত: মহষি দেবেন্দ্রনাথের সহকারী-রূপে কাধ্য করিলেও, 

এ সকল গ্রন্থ তাহার জীবনকে কীত্তিময় করিয়া! বাখিয়াছে। 

বংশ-পরিচয় 8 জন 

চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কোদালিয়া গ্রামে প্রসিক্ধ দাক্ষিপাত্য 
বৈরিক পণ্ডিতবংশে আনন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত। 

গৌরহাঁর চুড়ামণি সে যুগের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। প্রকাশ 
যে, হিন্দু আইন সংকলনে তিনি তৎকালীন ইংরেজ সরকারকে সবিশেষ 



ঙ আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 

সাহাষ্য করিয়াছিলেন। তাহার গৃহে একটি টোল বা চতুষ্পাগী ছিল। 
স্থপপ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি, চুড়ামণি মহাশয়ের একজন প্রখ্যাত 
ছাত্র। গৌরহরি সর্ধজনপ্রিয় ছিলেন। সে ফুগের বড় বড় পণ্ডিত 
এবং রাজ রাধাকাস্ত দেব প্রমুখ সংস্কৃতশাস্ব-চচ্চানিরত হিন্দুপ্রধানগণের 

নিকট হইতে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধাগ্রীতি লাভ করিয়ছিলেন। 
আনন্দচন্দ্র ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্ের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 

প্রথম জীবনে পিতার চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃতশান্ত্র অধ্যয়ন করেন। মহা্ষ 
দেবেজ্জনাথের সঙ্গে যখন তাহার পরিচয় হয়, তখন তিনি সাধারণ ভাবে 
সংস্কতশাস্ত্রে ও সাহিত্যে বুৎ্পত্তি লাভ করিয়াছিলেন । 

(বদচর্গার নিমিত্ত কাশী-প্রবাস 
দেবেন্দ্রনাথ “আত্মজীবনী'তে আনন্পচন্ত্রের সঙ্গে তাহার প্রথম 

সংশ্রবের কথ! এইবপ লিখিয়াছেন £ 

“তখন বেদপাঠ করিতে পারে এবং ক্রাহ্ষধন্মের উপদেশ দিতে 
পারে, এমন সকল স্থৃবিজ্ঞ লোকের নিতাস্ত অভাব ছিল। অতএৰ 

শিক্ষা! দিবার জন্য ছাত্র সংগ্রহ কবিবার উদ্যোগ করিলাম । বিজ্ঞাপন 

দিলাম, যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দিষ্ট পরীক্ষা! দিম উত্তীর্ণ হইবেন, 
তিনি তত্ববোধিনী সভায় থাকিয়া শিক্ষা লাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি 
পাইবেন। পরীক্ষার নির্দিষ্ট দিনে পাঁচ ছয় জন [ রামচন্দ্র ] বিছ্যা- 

বাগীশের নিকট পরীক্ষা দিলেন। তাহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্র ও 

তারকনাথ মনোনীত হইলেন। আমি এই ছুই জনকেই খুৰ 
ভালবাবিতাঁম। আনন্দচন্দ্রের দীর্ঘ কেশ ছিল বলিয়া তাহাকে 
আদরের সহিত স্থকেশ! বলিয়৷ ভাকিতাম |” (পৃ.৮১) 



বেদচচ্চার নিমিত্ত কাশী-গ্রবাস ৭ 

যত দূর মনে হয়, ইহা ১৮৪৩ খ্ীষ্টান্দের কথা । এই বৎসরের ২১শে 

ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ষে কুড়ি জন সঙ্গী লইয়। ব্রান্মধর্ম-ব্রত গ্রহণ করেন, 
তাহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকেও আমর! দেখিতে পাই । দেবেন্দ্রনাথ তথ! 
তত্ববোধিনী সভা এই সময়ে বেদের অপৌরুষেয়ত্ে বিশ্বাস করিতেন । 

কিন্ত বেদ সম্বন্ধে তাহাদের জ্ঞান ছিল নিতান্তই সামান্ত, বঙ্গদেশে 

বেদচচ্চার স্থবিধাও তেমন ছিল না। আবার মূল বেদও এতদঞ্চলে 

ছুপ্রাপ্য ছিল। তত্বোধিনী সভার পক্ষ হইতে মূল বেদের পুথি সংগ্রহ 
এবং বেদবিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিবার জন্য চাঁরি জন ছাত্রকে কাশীধামে 
প্রেরণ করা হইল। এই চাঁরি জনের মধ্যে প্রথম, ১৭৬৬ শকে যান 

আনন্দচন্দ্র। এই সম্পর্কে "১৭৬৮ শকের সাস্বৎখসরিক আয়-ব্যয়-স্থিতির 

নিরূপণ” পুস্তকে ( পৃ. ।*,1/০ ) এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে £ 

“এতদ্দেশে তত্বজ্ঞান গ্রতিপাদক বেদের অধ্যয়ন অধ্যাপনার 

চালনার নিমিত্তে এ ১৭৬৫ শকে তত্ববোধিনী সভা এক জন অধ্যাপক 

নিযুক্ত করিয়া চারি জন ছাত্রকে উপনিষৎ অধ্যাপন করিতে 

লাগিলেন, কিন্তু মূল বেদ সমুদয় এদেশে নিতান্ত অপ্রাপ্য দেখিয়া 
দূর দেশ হইতে তাহা সংকলন করিতে সভা বাধ্য হইলেন। এক 

জন ছাত্র ১৯৬৬ শকে কাশীধামে প্রেরিত হইয়। তথায় বেদাস্তদর্শন 

প্রভৃতি গ্রন্থ সকল ও মূল বেদ সমৃদ্ধায় ক্রমে ক্রমে প্রতিনিধি বা 
ক্রয়ঘারা সংগ্রহ পূর্বক শিক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলেন। তাহার 
এক বৎসর পরে এমত বিবেচনা হইল যে, সমুদয় বেদ শিক্ষা করিতে 
একজন দ্বার! বহুকাল সাঁধ্য হয়, চারি জন ছাত্রের ছারা শিক্ষা! হইলে 

অন্নকালে সম্পন্ন হইতে পারে ইহাতে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্্র দেব 

মহাশয়ের বিশেষ আহকৃল্য বারা আর তিন জন ছাত্র ১৭৬৭ শকে 
কাশধামে গমন করিয়া বেদাধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন। তদবধি চারি 



৮ আনন্দচন্দ্র ব্দোস্তবাগীশ 

জন ছাত্রের চারি প্রকার বেদ ও তাহার ভাস্ত অর্থ মহিত অধ্যয়ন 
হইতেছে ।” 

এই উদ্ধৃতি হইতেও বুঝা যাইতেছে, ১*৬৬ শকে (১৮৪৪ শ্রী: ) 

আনন্দচন্দ্রকেই কাশীধামে প্রথম পাঠানো হইয়াছিল; পরবৎসর অন্য তিন 
জন যান; তাহারা হইলেন ষথাক্রমে--তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, বাণেশ্বর 
ভষ্টাচাধ্য এবং বমানাথ ভট্রাচারধ্য । বাণেশ্বর পরে বাণেশ্বর বিষ্যালঙ্কার 

নাযে পরিচিত হন। কালীপ্রপন্ন সিংহের তত্বাবধানে মহাভারতের 

অন্ততম অস্ুবাদ্করূপে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এখানে 

উল্লেখযোগ্য যে, মূল বেদের পুখি-সংগ্রহের ফলে মহবি দেবেন্দ্রনাথের 
পক্ষে আগষ্ট ১৮৪৮ খ্রীঃ হইতে দীর্ঘকাল যাবৎ খগবেদের অনুবাদ কর! 

এবং তত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত কর! সম্ভবপর হইয়াছিল । 

আনন্দচন্দ্র প্রায় চারি বৎসর কাল কাশীধাঁমে মূল বেদ উপনিষদাঁদির 
পুথি সংগ্রহে এবং বেদবিগ্ভার অন্থুশীলনে নিরত ছিলেন । ১৮৪৭ সনে 
দেবেন্দ্রনাথ হ্বয়ং তথাকার বেদবিস্যাঁচচ্চ1 প্রত্যক্ষ করিবার নিমিত্ত 

সেখানে গমন করেন। ফিরিবার সময় তিনি আনন্দচন্্রকে সঙ্গে করিয় 

লইয়া আসেন। আনন্দচন্দ্র কাশীধামে বেদ উপনিষদ কিকি অধ্যয়ন 

করিয়াছিলেন, দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী'তে সে সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ 

পাওয়া যায় £ 

“চারি জন ছাত্রকে বেদ সংগ্রহ ও বেদ শিক্ষার অস্ত কাশীতে 

পাঠান হইয়াছিল, তন্মধ্যে আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাপীশ উপনিষদের 

মধ্যে কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, ছান্দোগ্য, তলবকার, শ্বেতাশ্বতর, বাজসনেয়- 

সংহিতোপনিষৎ, ও বৃহদারণ্যকের কিয়দংশ, বেদাস্তের মধ্যে নিরুক্ত 

ও ছন্দ, বেদান্তদর্শন বিষয়ে সটাক স্ত্রভান্য, বেদাস্তপরিভাষা, 

বেদাস্তলার, অধিকর্ণমালা, নিদ্ধাস্তলেশ, পঞ্চদূশী ও সটীক গীতাভান্, 



তত্ববোধিনী সভা! ও কলিকাতা (পরে, আদি ) ত্রাঙ্মনমাজ ৯ 

কর্-মীমাংসার মধ্যে তত্বকৌমুদী অধ্যয়ন করিয়া আমার সঙ্গে 
ফিরিয়া আইসেন।” (পৃ. ১৫৩) 
অপর তিন জন ছাত্রকে পরবৎ্সর, ১৮৪৮ সনে ফিরাইয়। আন 

হইল। আনন্দচন্ত্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ 'আত্মজীবনী'তে (পৃ. ১৫৪) 
আরও লিখিয়াছেন, “ইহাদের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন এবং 

শ্রদ্ধাবান্ ও নিষ্ঠাবান্ দেখিয়া বেদাস্তব্বাগীশ উপাধি দিয়! ব্রাহ্মলমাজের 
উপাচার্ধ্যপদে নিযুক্ত করিলাম |” 

তত্তবোধিনী সভা ও কলিকাতা 
(পরে, আদি ) ব্রাঙ্গসমাজ 

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়। আনন্দচন্দ্র তত্ববোধিনী সভা 
(১৮৩৯-৫৯) এবং ত্রাঙ্মলমাজ, উভয়েরই কার্যে লিগ হইয়া পড়িলেন। 

তত্ববোখিনী সভার অধীন গ্রস্থাধ্যক্ষভা হইতে শ্রীধর বিগ্যারত্ব অবসর 

গ্রহণ করিলে তত্পদে আনন্দচন্ত্র ১৭৬৯ শকের (১৮৪৮ ) মাঘ মাসে 

সদস্তপদে নিযুক হইয়াছিলেন। ১৭৭০ শকের প্রথম হইতেই তাহাকে 

ত্রা্মঘমাজের উপাচাধ্যরূপে কার্য করিতে দেখি। এই সনের ১৪ই 

শ্রাবণ দিবসের বিশেষ অধিবেশনে আনন্চন্দ্র তববোধিনী সভার 

সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন ।* 
১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্ধের মে মাদে তত্ববোধিনী সভা। রহিত হয়। *ইহার 

সমুদয় কার্ধ্যভার গ্রহণ করিলেন কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজ। আনন্দচন্ত্র 

তখন কলিকাঁত। ব্রাঙ্গমমাজের সহকারী সম্পাকপর্দে কৃত হন। 

তদবধি এই পদে কার্য করিয়া ১৭৮৫ শকের নই অগ্রহায়ণ (১৮৬৩) 

* তত্যোধিনী পত্রিক1--ভাদ্র ১৭৭১ শক । 



১০ আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 

অবসর লন।* তাহার স্থলে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সমাজের সহকারী 

সম্পাদক হইলেন। কিন্তু আনন্দচন্দ্রকে অধিক দিন অবসর গ্রহণ করিয়! 

থাকিতে হয় নাই। সমাজের কর্মপদ্ধতি লইয়। দেবেন্দ্রনাখের সঙ্গে 
মতদ্বৈধ” হেতু ব্রহ্ষানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে একদল নবীন ত্রাঙ্গ 
বিভিন্ন কর্মকর্তুপদ পরিত্যাগ করেন, প্রতাপচন্দ্রও সহকারী সম্পাদকের 
পদ ছাড়িয়া দিলেন। তখন, ১৭৮৬ শকের শেষভাগে আনন্দচন্দ্র পুনরায় 

এঁ পদে নিধুক্ত হন। কলিকাতা ব্রাহ্ষঘমাজের সম্পাদক ছ্বিজেন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের স্বাক্ষরে নিয়়ের বিজ্ঞপ্তিটিতে এই নিয়োগ-সংবাদ ঘোষিত হয় £ 
"উর্টিদিগের অন্মত্যন্থসারে শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 

মহাশয় তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হইলেন, এবং শ্রীযুক্ত আনন্দ- 
চন্দ্র বেদীস্তবাগীশ মহাশয় কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের সহকারী সম্পাদক 

হইলেন ।”% 

আদি ত্রাঙ্গাপমাজ 

এই সময় হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন স্বীয় মতাবলম্বীদেব লইয়া 

কলিকাতা ব্রাঙ্মঘমাজ হইতে আলাদা] হইয়। গেলেন। তাহারা ১১ই 
নবেম্বর ১৮৬৬ তারিখে ভারতব্ষীয় ব্রাঙ্মনমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন। 
বৎসবুধিক কাল পরে, ১৭৯০ শকের (১৮৬৮) পৌষ মাস হইতে পুরাতন 
সমাজ “আদি ব্রাহ্ষসমাজ' নামে অভিহিত হইতে থাকে । বলা বাহুল্য, 

ক তবববোধিনী পত্রিকা_অগ্রহীয়ণ ১৭৮৫ শক। 

1 এ -ফান্তন ৯৭৮৬ শক। 

্ এ স্জ্যিষ্ঠ ১৭৯৪ শক। 



আদি ব্রাহ্মসমাজ ১১ 

আনন্দচন্দ্র অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত আদি ত্রাহ্মসমাজেরই কার্যে লিখ 

রহিলেন। তিনি ১৭৮৯ শকের (১৮৬৭) আধাঢ় পধাস্ত একাই মূল 

ব্রাম্মপমীজের সহকারী সম্পাদকের কার্য করিয়াছিলেন । পরবর্তী শ্রাবণ 

মাস হইতে তিনি এবং নবগোপাল মিত্র, উভয়েই উক্ত পদে নিযুক্ত হন।* 

১৭৯৩ শকের মাঘ মাসে (জান্ুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) আদি 

্রাহ্মসমাজের অধীনে ব্রাঙ্মবোধিনী সভা গঠিত হয়। ইহার সভাপতি 

ছিলেন রাজনারায়ণ বস্থ এবং সম্পাদক নবগোপাল মিত্র ও জ্যোতিরিন্দ্র- 

নাথ ঠাকুর। ব্রাঙ্মবোধিনী সভার অধীনে একটি ব্রহ্মবিষ্ভালয় ছিল; 

এখানে প্রতি মাসের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ রবিবারে উপদেশ দেওয়। 

হইত। আনন্দচন্দ্র চতুর্থ রবিবারে বেদাস্ত ও অন্যান্য হিন্দুশাস্ত্র বিষয়ে 
বক্তৃতা দিতেন ।* 

কেশব্চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ভার্তব্ষীঁয় ত্রাহ্মসমাজ, তথা নব্য ত্রাহ্মদল 

কতকগুলি নৃতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিলেন । ইহাঁর মধ্যে অন্যতম প্রধান 

কাঁধ্য ছিল-_-গবর্ণমেন্ট কর্তৃক ব্রাঁ্ষবিবাহ আইন বিধিবদ্ধ করানো । এই 

বিষয়টি লইয়। প্রথমে প্রবীণ ও নবীন ত্রাঙ্মদের মধ্যে কিছু আলোচনাও 

হুইয়াছিল। কিন্ত আইনটি ক্রমে যে রূপ গ্রহণ করিতে লাগিল, তাহাতে 

আদি ব্রাক্মসমাঞ্জের নেতৃবৃন্দ কোন মতেই সায় দিতে পারেন নাই; 

তাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন। আনন্দচন্ত্র শান্্ীয় 

উক্তি উদ্ধার এবং পণ্তিতগণের অভিমত সংগ্রহাস্তর আদি ব্রাহ্মলমাজ- 

প্রবর্তিত বিবাহ-পদ্ধতি যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত, তাহা প্রমাণ করিয়াছিলেন। 

আনন্দচন্দ্র সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ অন্তন্ত্র বলিয়াছেন £ 

* তৰবোধিনী পত্রিকা” শ্রাবণ ১৭৮৯ শক। 

+ এ --জ্োঠ ১৭৯৪ শক । 



১২ আনন্দচন্ত্র ব্দাস্তবাগীশ 

“আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ, তিনি খাটি আমার দলের লোক, 

তিনি আর কারুর কথা শুনতেন না, কাউকে আমল দিতেন না 1”* 

সাহিত্য-সাধনা 

সাহিত্য-সাধনাকে আনন্দচন্ত্র জীবনের মুখ্য ব্রতম্বক্ূপ গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । তত্বোধিনী সভ1 ও ব্রাহ্মদমাজের বৈ্ষয়িক কর্মে লিপ্ত 

থাকিলেও, সাছিত্যান্ধশীলনে তিনি নিয়ত নিরত ছিলেন। ১৮৫০, 
ভিসেম্বর মাসে প্রতিষ্ঠিত ব্গতাষা্ুবাদ্ক সমাজ বা সংক্ষেপে অনুবাদক 

সমাজ প্রথমে ইংরেজী গ্রস্থাদি হইতে সহজ সরল ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থকার 

বারা অন্বাদ করাইতে আরম্ভ করেন। পরে এই সমাজের আহ্কৃল্যে 
মৌলিক গ্রস্ত এবং সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সরল অন্ববাদ-পুস্তকও 

প্রকাশিত হইতে থাকে । আনন্দচন্দ্র 'বৃহতৎ্কথা নামক অন্ুবাদ- 

পুস্তক দুই খণ্ডে লিখিয়া উক্ত সমাজ কর্তৃক প্রকাশিত করেন 

(১৮৫৭ ও ১৮৫৮)। তিনি নিজ দায়িত্বে বাংলা গ্রন্থ রচনা 

করিয়াছিলেন। 

আনন্দচন্দ্র রাজনারায়ণ বস্থুর সহযোগে রাজা রামমোহন রায়ের 

্রস্থাবলী খগ্ডশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। একক ভাবে এবং 

কখনও অন্যের সহযোগে তিনি বঙ্গীয় এসিয়াঁটক সোসাইটির কয়েকখানি 

মূল্যবান্ পুস্তক সম্প।দনা করিয়াছিলেন। আনন্দচন্্র বেদাস্তে স্থপপ্তিত 

ছিলেন। বেদাস্ত সম্পর্কীয় কয়েকখানি পুস্তক তিনি সান্বাদ প্রকাশিত 
করেন। তাহার রচিত এবং সম্পাদিত গ্রস্থসমূহের পরিচয় একটু পরেই 
দেওয়া হইবে। 

* সহিত্য--শ্রাবণ ও কান্তিক ১৩১৮ £ “কথালাপ”--মহ্র্ষি দেবেন্্রনাথ ঠাকুর ভ্রষ্টব্য 



মৃত্য 
মাত্র ছাপ্লান্ন বখসর বয়সে ১৮৭৫ সনের ১৬ই সেপ্টেম্বর (১ আশ্বিন 

১৭৯৭ শক ) আনন্দচন্দ্রের কশ্মময় জীবনের অবসান ঘটে। মৃত্যুকালে 

তিনি ছুই পুত্র রাখিয়া ষান-_জ্ঞনচন্দ্র ও গুণচন্দ্র। আনন্দচজ্জের 

বেদাস্ত-দর্শনে পাত্িত্য সমসময়ে সকলের নিকট স্ুবিদিত ছিল। 

তাহার মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিক সবিশেষ ছুঃখ প্রকাশ করেন। 
ইংবেজী-বাংলা দিভাষিক "অমৃত বাজার পত্রিকা” ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৫ 

তারিখে আনন্দচন্দ্র সম্বন্ধে লেখেন £ 

“আমরা অত্যন্ত দুঃখসহকারে প্রকাশ করিতেছি ষে পণ্ডিত 

আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে । বাবু 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ষে চারি জন পণ্ডিত বেদাধ্যয়ন্ার্থ কাশীতে 
প্রেরিত হন, বেদাস্তবাগীশ তাহাদেরই মধ্যে এক জন। বেদাস্ত- 

বাগীশ মহাশয়ের এই অধ্যয়নের ফল আমর! অনেক পরিমাণে প্রাপ্ত 
হইয়াছি। তিনি বেদের অনেক প্রধান প্রধান অংশ অন্থবা্দ করিয়। 

আমাদের বিস্তির উপকার সাধন করিয়াছেন 1” 

আনন্বচন্জের মৃত্যুতে তত্ববৌধিনী পত্রিকা (কার্তিক ১৭৯৭ শক) 
একটি নাতিদীর্ঘ প্রস্তাব লেখেন। ইহাতে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান 
বিষয় বিবৃত হইয়াছে; ইহা হইডে কিছু কিছু নৃতন কথাও আমর 
জানিতে পারি। “তত্ববৌধিনী পত্তিকা"র প্রস্তাবটি এখানে সম্পূর্ণ 
উদ্ধৃত হইল : 

"আমরা শোকার্ত হৃদয়ে আমাদিগের পাঠকবর্গকে জ্ঞাপন 
করিতেছি যে, আদি ত্রান্ধপমাজের আচাধ্য ও সহকারী সম্পাদক 



৯৪ আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 

শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদাত্তবাগীশ মহাশয় গত ১ আশ্বিন দিবসে 
পরলোক গমন করিয়াছেন, তাহার মৃত্যু সময় কাহার বয়ংক্রম ৫৬ 

বৎসর হইয়াছিল । তিনি যৌবন কালাবধি স্বৃত্যু পধ্যস্ত নিরবচ্ছিন্ন 
ভাবে আদি ব্রাক্মসমাজেরই কার্য করিয়াছিলেন । প্রায় বত্রিশ বৎসর 

হুইল তিনি এবং আর তিনটি ছাত্র কাশীতে বেদাধ্যয়ন জন্য প্রধান 

আচার্ধা মহাশয় দ্বারা প্রেরিত হইয়াছিলেন। তিনি চারি বৎসর 

তথায় অবস্থিতিপূর্ববক অথর্ব বেদ এবং বেদীস্ত-দর্শন বিশেষ ব্ধপে 

অধ্যয়ন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। তিনি যেমন 

শান্স্রজ্ঞ তেমনি কার্ধাদক্ষ ছিলেন । তিনি সমাজের বৈষয়িক ও 

আচার্য্ের কম্ম অতি নিপুণতার সহিত সম্পাদন করিতেন । তাহার 

শীক্রজ্ঞত। নিবন্ধন তিনি সাঁধাবণ হিন্দু সমাজের একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি 

ছিলেন। তিনি পঞ্চদশী, ব্দোসম্তসার, উপনিষদ ও ভগবদগীতা 

গ্রস্থ সটীক ও সীন্গবাদ প্রকাশ করিয়া এতদ্দেশে ব্রহ্মজ্ঞান আলোচনার 

প্রকৃষ্ট সোপান উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে তাহার ভ্তাক় 

বেদাস্ত-দর্শনবিৎ অতি অল্পই প্রাপ্ত হওয়া যাযস। এ সকল গ্রন্থ 

ব্যতীত তিনি ত্রান্ম বিবাহের শাস্ত্রসম্মত বিষয়ে একখানি ক্ষুদ্র গ্রস্থ 

প্রকাশ করেন। তিনি ব্রাঙ্মষবিবাহ আন্দোলনের সময় আদি ব্রাহ্ম- 

সমাজের বিবাহপ্রণালীর শান্স্রসিদ্ধতা প্রমাণ করিতে বিশেষ যত্বু 
করিয়াছিলেন এবং তছ্বিষয়ে পপ্ডিতমণ্ডলীর নিকট কৃতকাধ্য হইয়া- 

ছিলেন। তিনি একজন অমায়িক ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন । 

তাহার পরলোকগমনে সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে । ঈশ্বর 

তাহার আত্মার মঙ্গল করুন ।” 



ঢারিত্রিক বৈশিষ্ট 

প্রথমে কলিকাতা ও পরে আদি ব্রাক্ষদমাজের সহিত আমৃত্যু 
যোগরক্ষা হেতু আনন্দচন্দ্রকে নির্যাতন ও লাঞ্চনা ভোগ করিতে 

হইয়াছিল। কিন্ত তিনি নিভগক ও স্বাধীনচেত। ছিলেন বলিয়া এ 

সমুদয়ই অকাতরে সহ্ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ন্বগ্রামবাসীর 

হিতসাধনে সর্বদা তৎপর ছিলেন। নিজ কোদালিয়ার দক্ষিণ সীমায় 

যে বৃহৎ জলাশয় আছে, ইহা তাহারই সম্পত্তি ছিল। প্রকাশ, গ্রাম- 
বাসীর্দের জলকষ্ট নিবারণের জন্য তিনি নিজ ব্যয়ে উহা খনন করাইয়! 
দেন। এখনও এ জলাশয় “বেদাস্তবাগীশের দীঘি” বলিয়! খ্যাত। 

গ্রন্থাবলী--রচিত ও সম্পাদিত 

নাংল।! 

বৃহকথা। প্রথম খণ্ড। ১৮৫৭ 

এ। দ্বিতীয় খণ্ড। ১৮৫৮ 

আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে (২১ চৈত্র ১৭৭৮ 

শক ) লিখিয়াছেন £ 

"বৃহত্কথার প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা 

সোমদেব ভট্টকৃত সংস্কৃত বৃহত্কথা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই লিখিত 

হইয়াছে, অবিকল অনুবাদ নহে, কিন্তু সংস্কৃত পুস্তকে যেরূপ রীতি- 

ক্রমে নীতি বিষয় সকল লিখিত আছে, ইহাতে সেই রূপেই সন্কলিত 
হইয়াছে। অঙ্লীল ও অলৌকিক ভাগ পরিত্যাগ করিয়া কেবল 

নীতিবিষয়ক মনোহর আলাপ সকল গ্রহণ কর। গিয়াছে। 
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“কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, যে বঙ্গভাষান্ুবাদক 

সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়দিগের অনুমত্যন্সারে বিশেষত শ্রীযুক্ত বাবু 

প্যারা মিত্র ও শ্রীযুক্ত বেবরেণ্ড জে, লং মহোদয়ের আগ্রহাতিশয়ে 
আমি ইহা! লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, কিন্ত কতদূর কৃতকাধ্য 
হইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। এক্ষণে ইহ! সর্বত্র পরিগৃহীত 

হইলেই শ্রম সফল বোধ করিব।” 
'বৃহৎকথা? প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড হইতে বচনার কিছু কিছু 

নিদর্শন এখানে প্রদত্ত হইল £ 

“হরপার্বতী সংবাদ। 

“হিমালয় পর্বতের সর্ধবপ্রধান শিখরের নাম কৈলাস। দেব, 

দানব, গন্ধরবব, বিগ্যাধর ও সিদ্ধগণ কর্তৃক সেব্যমান চরাচরগুরু 

মহাঁদেব পার্বতীর সহিত সেই কৈলাসশিখরে অবস্থিতি করেন। 

এক দিবস পার্বতী দেবী কুতৃহলে মহাদেবের সেবা করতঃ পরিতোষ 

জন্মিয়াছিলেন। তাহাতে মহাদেব হই হুইয়! তাহাকে স্বীয় অন্কে 

স্বাপনপূর্বক কহিলেন, প্রিয়ে! আমি তোমার প্রতি অত্যান্ত 
তুষ্ট হুইয়াছি, এক্ষণে কি কাধ্য করিলে তোমার প্রীতি হয় বল। 

পার্বতী উত্তর করিলেন, গ্রভো ! ষর্দি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া 
থাক, তবে এই প্রার্থনা ষে, আমাকে একটী রমণীয় নৃতন উপাখ্যান 
শ্রবণ করাও। ইহাতে মহাদেব প্রিয়ার প্রীতির নিমিত্তে কহিলেন, 

পূর্বে কোন সময়ে ব্রহ্মা ও নারায়ণ আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার 

নিমিত্তে নান! কষ্টসাধ্য তপ্ত হবার আমাকে পরিতুষ্ট করিয় নারায়ণ 

প্রার্থনা করেন, ভগবন্! আমি যেন সর্বদা তোমার সেবায় রত 

থাকি। তাহাতেই তিনি শরীর গ্রহণ পূর্বক আমার শুশ্রষায় 
নিযুক্ত থাকিলেন। সেই নারায়ণ তৃূমি, আমারই পূর্বব পত্তী। ইহা 
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শুনিয়। পার্বতী প্রার্থনা করিলেন, কি প্রকারে আমি তোমার পূর্ব 

পত্তী ছিলাম, তাহা শুনিতে বাদনা করি। মহাদেব কছিলেন, 
ছে দেবি! পূর্বে তুমি দক্ষ গ্রঙ্জীপতির কন্তা ছিলে, পরে তাঁহার 
নিকটে আমার নিন্দা সহা করিতে ন! পারিয়া শরীর পরিত্যাগপূর্ববক 

হিমালয়ের ওরসে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর। তথায় বদ্ধমানা 

হইতে লাগিলে, এমত সময়ে আমি তপস্ার্থ হিমালক্ষে গমন 
করিলাম, এবং তিনি আমার শুশ্বষার নিমিত্বে তোষাকে নিযুক্ত 
কঠিলেন। অনস্তর তোমার তীব্র তপস্যার দ্বারা আমি ক্রীত 

হইলাম। এই রূপে তুমি আমার পূর্ববপত্তী ছিলে। এই উপাখ্যান 
শ্রবণে ভগবতীর পরিতোধ না হওয়াতে মহাদেব তাহাকে অন্ত এক 

অপূর্ব নৃতন আখ্যান শ্রবণে প্রবৃত্ত করিলেন, এবং কহিলেন, আমি 

' সৃতক্ষণ উপাখ্যান কহিব, ততক্ষণ যেন এ গৃহে কেহ না আসিতে 

পারে। ইহা বলিবামাত্র ভগবতী নন্দীকে দ্বার রক্ষা নিযুক্ত 
করিলেন, এবং মহাদেব কহিতে আরম্ভ করিলেন ।” (১ম খণ্ড) 
২য় সং)পু. ১-৩)। 

“ষৌগন্করায়ণ কহিলেন, মহারাজ! স্বামীর প্রিক্নকাধ্য 
সাধন মাত্রেই রাজ্জীর] দেবীশবের বাচা হয় না, পতির যে হিতৈরিতা, 

তাহাই দেবীশব্দ প্রার্থির কারণ। আর একান্ত চিতে বাজার 

কাধ্যভার চিন্তা করাই মন্ত্রীর লক্ষণ, নতৃবা চিত্তান্বর্ডন মন্ত্রীর 
কার্য নহে, তাহ1 উপজীবীর লক্ষণ। অতএব আপনার শরু 

মগধরাজের সহিত সন্ষি সংস্থাপন করিবার জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীর 

আধিপতা সংস্থাপন নিমিত্তে আমরা এই অভিদদ্ধি করিয়াছিলায। 

মহারাজ | ইহাতে দেবীর ফোন অপরাধ নাই, বরং ইনি যহৎ 
হু 
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উপকারই করিয়াছেন । এইক্প মন্ত্রিবাক্য শ্রবণ করিয়া বৎসবাঞজজ 
পরম হষ্টমনে তীছাদিগের প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া কছিলেন, আমি 
এত দিনের পর জানিলাম যে, সকলই আমার দোষ, তোমরা! আমার 

এই রাজ্যের অব্যাহতি সাধনার্থ মন্ত্রণী করিয়াই এইরূপ কাধ্য 
করিয়াছিলে। এক্ষণে আমি দেবীর প্রতি যে সকল উদাহরণ 

প্রদর্শন করিলাম, সে কেবল প্রণয়ের কাধ্য জানিবে। অতিপ্রপয়- 

কালে কথনই সমুদয় বিচারসহ বাক্য প্রয়োগ করা হয় না, অবশ্তই 
কোন না কোন বিষয়ে স্খলিত হুইয়া থাকে, তাহাতে ক্ষোভ 

করিও না, ইত্যাদি নান! প্রকার সস্তোষজনক বাকাছারা ব্খসরাজ 

বাসবদত্বার লজ্জা শাস্তি করিয়। সুখ-স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে 

লাগিলেন ।” ( ২য় খণ্ড, পৃ. ৯১২ )। 

মহাভারতীয় শকুস্তলোপাখ্যান। ১৮৫৯। 

“মহাভারতীয় শকুস্তলোপাখ্যান শ্রীযুস্ত আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 

কর্তৃক অবিকল অনুবাদিত হইয়া পুস্তকাকারে মুত্রিত হইয়াছে এবং 

তাহাতে ছুম্মস্ত রাজ! ও শকুন্তলা প্রভৃতির চারিখানি চিত্রিত প্রতিমুগ্তি 

নিবেশিত হইয়াছে ।”-_তত্ববোধিনী পত্রিকা, আশ্বিন ১৭৮১ শক। 

দ্রাক্ষিণাতে)র কুলীন বৈদিক শ্রেণীর প্রচলিত কুজসন্থন্ধ প্রথ! 
পরিবর্ত করা উচিত কি না? ২০ ভাত্র ১৭৮৪ শক 
(ইং ১৮৬২ )। 

দশোপধেশ। ১৮৭০। 

"১৭৯১ শকের ১ মাঘ অবধি ১০ মাস পর্য্যন্ত আদি ব্রাঙ্মসমাজে 

ত্রাঙ্মধর্মের ব্যাখ্যানপূর্বক যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাই 
এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইল ।* 
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পুস্তকথানির দশম উপদেশ আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশের । দশম 
উপদেশ হইতে নিমাঁংশ উদ্ধৃত হইল £ 

“এই ব্রাহ্ধধর্োপদিষ্ট ঈশ্বরোপাসনাতে কোন অম্প্রদায়ের 

বিপ্রতিপত্তির সম্ভাবন! নাই, কারণ ধিনি যে সম্প্রদায়ী হউন গ্রীতি 
ও প্রিয্নকার্ধ্য অন্ুষ্ঠানই থে উপাসনা, তাহ! তাহাকে স্বীকার করিতেই 

হইবে। যিনি যেরূপে ঈশ্বরকে কল্পনা করুন, তাহার প্রতি গ্রীতি 

ও তাহার প্রিয়কাধ্য অহুষ্ঠান যে তাহার উপাসনা, কখনই হার! 

ইহার অন্তথা বলিবেন না। কেবল এই গ্রীতি ও প্রিয়কার্যের 

ভাব বিকৃত করিয়া লওয়াতে তাহারা অমৃতলাভে বঞ্চিত ও অনর্থে 

নিপতিত হইতেছেন। তাহারা মনে করেন, গললগ্নী-কত-বস্ত্রে 

গদ্গদ বাক্যে অর্থ না বুঝিয়াও সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক পুষ্পাগুলি 

প্রদান করিলেই প্রীতি করা হইল এবং পশুবলি প্রভৃতি নৃশংস 

আড়ম্বর সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রিয়কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হইল । গ্রীতি 
যে হ্বদয়ের ভাব ও প্রিয়কার্ধ্য যে হৃদয় হইতে উদ্দিত হইয়! বাহা 
আকারে পরিণত হয়, তাহা তাহারা মনেও করেন না। তাহার! 

ষেরূপেই বিকৃত করুন, গ্রীতি ও প্রিয় কার্ধ্য অনুষ্ঠান ভিন্ন ষে উপাসনা 

হয় না, ইহা তাহারা শ্বীকার করিয়াই থাকেন, ভদ্বিষয়ে তাহার- 

দিগের কিছুমাত্র বি্প্রতিপত্তি নাই। যেমন পিতাঁকে পিতা বলিয়া 

পরিচয় দিতে কোন পুত্রের আপত্তি হয় না, কিন্ত পিতার ত্যজ্য 
বিষয় লইয়াই ভ্রাতায় ভ্রাতায় নান! বিরোধ হইয়া থাকে। সেইপ 

বিনি যে ভাবে বিকৃত করুন, প্রীতি ও প্রিয়কার্ধয অনুষ্ঠান যে ঈশ্বরের 
উপাসনা, তাহাতে কাহারে! কোন বিরোধ নাই, কেবল বাহ আড়গ্বর 

লইয়্াই নানা দেশে নান। মত ও নান! সম্প্রদায়ের স্থতি হইয়াছে । 
এইবূপ মতভেদ অবলম্বন করিয়্াই এ দেশে শৈব, শান্ত, সৌর, 
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গাণপত্য ও বৈষ্ণব, এই পাঁচ প্রকার সম্প্রদায় স্থষ্ট হইগ্কাছে, এবং 

এক্ষণে আরও নান? প্রকার সম্প্রদধায় দৃষ্ট হইতেছে । তাহারদিগের 
মধ্যে এতদুর মতভেদ ও এত বিদ্বেষ আছে, যে এক সন্প্রদায় যেক্প 

অনুষ্ঠান করেন, অন্ত সম্প্রদায় তাহার বিপরীত আচরণ করিয়া 

থাকেন। কিন্ত ব্রাঙ্গধন্ম এবস্প্রকার বিদ্বেষ ও বিরোধের মধ্যস্থলে 
আব্ভূত হইয়া সেই সকল বিবোঁধের সামধরন্ত করিয়াছেন । অতএব 

কালে ত্রাহ্মধর্ম্বের এই সর্বতোমুখী উপদেশ বাক্য সকল সর্ধবসাধারণ্যে 

বিস্তৃত হইলে আর কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ বিসম্বাদ থাকিবে 
না, সকলেই অমুত লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। (পৃ. ৭২) 

ব্রাক্মবিবাহ ধর্মশাস্্ানুসারে সিদ্ধ কি না? নান! সমাজস্থ 
প্রধান প্রধান অধ্যাপকদিগের নিকট হইতে গৃহীত ব্যবস্থাপত্র ও 'অডিমত 
সহিত। ২৩জান্য়ারি ১৮৭৩। 

আনন্দটন্দ্র “বিজ্ঞাপনে” ব্রাঙ্গবিবাহ বিষয়ক আইন প্রণয়ন কালে, কি 

কি অবস্থায় ত্রাক্মবিবাহের সিদ্ধতা সম্পর্কে প্রসিদ্ধ সংস্কতাধ্যাপকগণের 

নিকট হইতে অভিমত সংগ্রহ করা হয়, তাহার আমন্মপুব্বিক বিব্বণ প্রদান 

করিয়াছেন। 'বিজ্ঞাপন'টি এই £ 
“্রান্ষধর্ম হিন্দুধর্েরই মূল। ইহা হইতেই অধিকান্সিভেদে 

নান! প্রকারে হিন্দুধন্ম শাখাপল্লবিত হইয়া ক্রমশঃ বহুকালে শেষে 

আসিয়া পৌত্বলিকতায় পরিণত হইয়াছে । তজ্জন্ব অপৌত্তলিক 
ব্রাঙ্মগণ যেমন উপাসনায় পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়াছেন, 
সেইরূপ গৃহাকর্্ম অনুষ্ঠান করিবার সময়েও অপৌত্তলিকতা রক্ষা 
করিবার নিমিত্তে ধর্শীস্ত্ান্থষায়ী অনুষ্ঠান পদ্ধতির স্থানে স্থানে 
কিঞ্িৎ পরিবর্ত করিয়া তাহ হইতেই অপৌত্তলিক ভাব গ্রহ্ণপূর্ববক 
হিন্দু প্রণালী অনুসারে অন্ষ্ঠানকার্ধা সম্পন্ন করিয়া আদিতেছেন। 
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আধুনিক ব্রাহ্বধর্্ধাবলম্বী কতকগুলিন চঞ্চলম্ভাব জোক, সম্প্রতি 
আপনারদ্দিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে অস্বীকত হইয়া, হিন্দু 
পদ্ধতি পরিত্যাগ পূর্বক, হিন্দু, মুসলমান ও থৃষ্টীঙ্কান গ্রভৃতি নানা 

জাতীয় কিছু কিছু প্রণালী লইয়া! বিবাহাপির এক নৃতন প্রণালী 
গঠন পূর্বক বিবাহ ক্রিয়! প্রচলন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন । 

তাহারদিগের সেই বিবাহ প্রণালী কোন প্রকারেই ধর্মশান্্রসিদ্ধ 

নহে, স্থতরাং তাহারদিগের রাজনিয়ম দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিবার 

আবশ্কক হওয়াতে, তাহার আপনারদিগের এ বিবাহ রাজনিয়ম 

দ্বারা বিধিবদ্ধ হইবার প্রার্থনায় রাজদ্বারে আবেদন করেন। কিন্ত 

এ আবেদনপত্র ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া উল্লেখ থাকাতে আদি ত্রাঙ্ষ- 

সমাঁজস্থ হিন্দু ব্রাদ্ধেরা উহাকে ত্রাঙ্মবিবাহ বণিয়! রাঁজবিধিতে 

উল্লেখ করিতে আপত্তি করেন। তাহাতে আধুনিক ব্রাঙ্গের? 
ভাবিলেন ধ্দি আদি ব্রান্মসমাঁজস্থ ত্রাঙ্মদিগের বিবাহ ধন্মশাস্রাহুসারে 

কোন কৌশলে, অসিদ্ধ করিতে পারা যায়, তাহ! হইলেই ইহার- 
দিগের আর আপত্তি থাকিবে না। এই বিবেচনায় আধুনিক ব্রাঙ্গের। 
আদি ব্রাহ্মনমাজস্থ ব্রাহ্মদিগের বিপক্ষতাচরণ পূর্বক কুশগ্ডিকাদি 

ব্যতীত বিবাহ ধশ্মশান্্রান্গসারে সিদ্ধ হয় কি না, এইকপ প্রশ্ন করিয়। 

কাশীস্থ ধর্্শাস্ত্রব্যবসায়ী অধ্যাপকর্ধিগের নিকট ব্যবস্থাপত্র গ্রার্থন। 

করেন, কিন্তু তথা হইতে তাহারা যে ব্যবস্থাপত্র পাঁইয়াছেন, 

তাহাতে তাহারা এ বিষয়ে কৃতকাধ্য হইতে পারেন নাই । যদিও 

অধ্যাপকের তাহারদিগকে যে ব্যবস্থাপত্র দিয়াছেন, তাহাতেই 

তাহারদ্িগের বিপরীত ফল ফলিত হইয়াছে এবং আদি বাঙ্মদিগেক 
বিবাহ পদ্ধতি ধর্শাস্ত্র সিদ্ধ বলিয়! গ্রতিপাদিত হইয়াছে, তথাপি 
আদি ত্রাঙ্মসমাজস্থ ত্রাঙ্গেরা নানা সমাজ হইতে তঘিষয়ে যে ব্যবস্থা 
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পত্র আনয়ন করিয়াছেন এবং ধর্শশাস্ত্রালোৌচনায় তাহাতে আরও 

যতদুর প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, তৎ্সমুদায় সংগ্রহপূর্বক আমি 
ইহাতে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচারিত করিলাম । বোধ হয় ইহা দেখিয়। 

আধুনিক ব্রাঙ্েবা আদি ব্রান্মদিগের বিবাহ পদ্ধতি অপিদ্ধ বলিয়া 
প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় আর কোন কথা উত্থাপন করিতে 

পারিবেন না। ইতি 

শ্রীআনন্দচন্দ্র ব্দোস্তবাগীশশ্ত |” 

অন্থাস্মা রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী। ১৮১ 

আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ও রাজনারায়ণ বন্থ সম্পাদিত । বাজনীরায়ণ 

বন্থ টবশাখ ১৭৯৫ শকের (১৮৭৩) “তত্ববোধিনী পত্রিকা" লেখেন, 

"মহা! রাজা রামমোহন রায় প্রণীত গ্রস্থদকল দুপ্রাপ্য হওয়াতে তাহা! 

ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ কর! যাইতেছে ।* গ্রস্থাবলীর প্রকাশ 

আরস্তের অল্পকাল পরেই অন্যতর সম্পাদক আনন্দচন্দ্র পরলোকগমন 

করেন। 

সংহৃত ও ঘাংল। 

বেদান্তসার £ / পরমহংস পরিব্রাজকাঁচার্য শ্রীসদানন্দকতঃ / 
বঙ্গতাষাহুবাদসহিতঃ / শ্রীনৃসিংহ সরশ্বতীকুত। স্থবোধিনী নায়ী / শ্রীরাম- 
তীর্থঘতিবিরচিতা। বিদ্বল্মনোরপ্রিনী / নায়ী টাকা চ / তথা / হস্তামলক 

গ্রন্থঃ / ব্গভাষাম্ুবাদসন্থলিতঃ / শ্রীমপ্তগবৎ পৃজ্যপাদবিরচিতা৷ তট্টীক! 
চ/ ২৬ জ্যেষ্ঠ ১৭৭১ শক [ ১৮৪৯ ]। 
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আনন্দচন্দ্র “অনুষ্ঠানে লেখেন £ 

“অনেক দিবস হইতে এদেশে বেদান্ত শাস্ত্রের অধায়ন অধ্যাপনা 

লু হওয়াতে স্থতরাং তাহার গ্রন্থ সকলও দুত্পাপ্য হইয়াছে, কিন্ত 

এইক্ষণে অনেক ভদ্র সম্তানেরা বেদাস্ত শাস্ত্রের মশ্খ জানিতে ইচ্ছ। 
করিয়াও পুস্তকাভাব প্রযুক্ত সে অভিলাধ পূর্ণ করিতে দুরূহ বোধ 

করিতেছেন। অতএব এইক্ষণে মুদ্রাঙ্কিত করিয়া বেদাস্ত পুম্তকের 
প্রাপ্ডি স্বলভ করা অতি আবশ্ঠক বোধ হয়, কিন্তু সাধারণের সাহায্য 

ব্যতীত এ বিষয় স্থসম্পন্ন হওয়া দুফর। 

“কেবল সংস্কৃত মাত্র মুদ্রান্কিত করণে অনেক বিষয়ীর অসম্মতি 

অথচ এ বিষয়ে পণ্ডিত, বিদ্যার্থী, বিষয়ী, সকলেরই উৎসাহ প্রয়োজন 

এ প্রযুক্ত বাঙ্গলা সাধু ভাষায় অন্বাদ সহিত এবং সুবোধিনী ও 
বিছ্ন্মনোরপ্রিনী উভয় টাক] সম্বলিত বেদাস্তসার গ্রন্থ ছুই টাকা মূল্য 

স্থির করিয়। প্রথমতঃ মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম, পরে সাধারণের 
উৎসাহ ও সাহাধ্য প্রাপ্ত হইলে ক্রমশঃ পঞ্চদশী ও স্থত্রভান্ত প্রভৃতি 

বেদান্ত শান্তর মুদ্রিত হুইবে'** 
“১৭৭০ শকের ১ শ্রাবণ দিবপীয় এই উক্ত প্রস্তাবান্ুসারে 

বেদাস্তসার গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কিত করণ সমাপ্ত হইল... 1” 

পঞ্চবিবেক-পঞ্চদীপ-পঞ্চানন্দা-বয়বাত্মিক। / পঞ্চদ শী / শ্রীমস্ভারতীতীর্ঘথ 

বিষ্ভারণ্যমুনীশ্বরকৃতা । / শ্রারামকষ্থাখ্যবিদ্বদ্িরচিতটীকাসহিতা। /' বঙ্গ- 
ভাষানুবাদসম্বলিতা চ। / 

গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ ও প্রচার-বাবস্থা সম্বক্ষে প্রথম বারের 

“বিজাপনে' এইরূপ লিখিত হইয়াছে ; ্ 
“অনেক দিবম হইতে এদেশে বেদাস্ত শাস্ত্রের অধ্যয়ন 

অধ্যাপনাদি লুপ্ত হওয়াতে হুতরাং তাহার গ্রন্থ সকলও ছুশ্রাপ্য 
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হইয়াছে। অথঠ ইদানীং অনেকে বেদাস্তের মর্শ জানিতে ইচ্ছ। 
করিয়াও পুস্ভকীভাব প্রযুক্ত সে অভিলাষ পূর্ণ করিতে দুদ্ছ বোধ' 
করিতেছেন, এক্ষণে মুত্রান্কিত করিয়া বেদান্ত পুস্তকের প্রাপ্তি স্থলভ 

করা অতি আবশ্তক বোৌধ করিয়। ১৭৭০ শফেব ১লা আাবণ দিবসে 

ধেদাস্তসার গ্রস্থ মুক্সিত করিতে আরম্ভ হয়, তাহাতে কতিপয় 
বিছ্যোৎসাহি কর্তৃক উৎসাহ ও সাহায্য প্রাপ্তি হওয়াতে পে টীকা 

সহিত এবং বাঙ্গল। ভাষায় অনুবাদ সম্বলিত পঞ্চদশী প্রভৃতি বেদাস্ত 

গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সাধারণের সাহাষ্য 
ব্যতীত এ বিষয় স্থুসম্পন্ন হওয়] ভুক্ষর, কারণ পুস্তক অনেক ও বৃহৎ 

বৃহৎ, সুতরাং মুন্রিত করণে বহুকাল বিলম্ব ও অধিক ব্যয়ের 

সম্ভাবনা । পরস্ত যদি এক এক পুত্তক সমুদায় মুত্রিত করিয় প্রকাশ 

কর? হয় তবে মুল্টাধিক্য প্রযুক্ত অনেকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ 
হইবেন, অতএব এই পরামর্শ স্থির কর] গেল যে, যে মাসে ষে কয়েক 

ফারম! মুদ্রিত হইবেফ তাহা একত্রিত করিয়া সেই মাসেই স্বাক্ষর- 

কারিদিগের নিকটে প্রেরণ কর! যাইবেক, মূল্য প্রতি ফারমা 

আনা স্থির হইল। ঘে মাসে যে কয়েক ফারম! একত্রিত করিয়া 

প্রেরণ কর! যাইবেক তাহার পর মাসের প্রথম দিবসে প্রতি ফারমা 

এক আঁন। হিসাবে তাহার মীপিক বিল প্রেরণ দ্বার! এ মুল্য আদায় 

করা যাইবৈক, তাহা হইলে অনায়াসে মুদ্রিত হইবে এবং সাধারণে 

গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন, অতএব প্রার্থনা যে সাধারণে এত দ্বিষয়ে 
সাহাঁধ্য গ্রধান করেন। ইতি 

শ্রীআনন্দচজ্জ বেদাস্তবাগীশ |” 

“পঞ্চদগী' গ্রছের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্কক্ণের প্রকাশকাল ১৮৬২। 



গ্রশ্থাবলী চিত ও সম্পাদিত ২ 

বেদ্ধাস্তদর্শনম্। প্রথম খণ্ড। ১৭৮৪ শক [১৯৩২] 
'্্রহ্ধমমীমাংসা-শারীরক সুত্র, শাঙ্কর ভাষা ও আনন্দরগিরি টীকা এবং 

বাজল। ভাষা অনুবাদ সহিত খণ্ড খণ্ড করিয়! মুদ্রিত হইতেছে, এক্ষণে 

তাহার প্রথম খণ্ড অর্থাৎ প্রথম পাদ প্রকাশ হইয়াছে-*1*সতত্ববোধিনী 
পত্রিকা, শ্রাবণ ১৭৮৪ শক। 

এ&। অধিকরণমালা। ১৭৮৫ শক [১৮৬৩] 

“বেদাস্ত দর্শনের অধিকরণমাল। পুম্তক সমুদায় মুদ্রিত হইয়াছে '." 1, 
--তত্ববোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৭৮৫ শক 

সংহত 

মহা নির্ব্বাণতন্জরম্। পূর্ব্বকাগুম্। কৃলাবধৃতশ্রীমদ্বরিহরানন্দনাথ 
ভার্তী বিরচিতয়া টাকয়! সহিতম্। শ্রীযুক্ত রায় কালীকিঙ্কর রায় 

বাহাছুরস্য অভিমতান্থলারতঃ *আনমদ্দচন্ত্র বেধান্তবাগীশেন সংস্কৃতম্। 
১৭৯৮ শক । 

পুস্তকখানি খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'তত্ববোধিনী পত্রিকা, 
শ্রাবণ ১৭৯৬ শক সংখ্যায় ইহা! গ্রথম সমালোচিত হয়। তখন 'আনন্দ- 

চন্দ্রের সহযোগে হেষচন্দ্র ভট্টাচার্যের (বিদ্যারত্ব ) নামও সম্পার্করূপে 

প্রকাশিত হুইয়াছিল। পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে আছে £ 
“তন্ত্রশান্ত্রের মধ্যে মহানির্বাণতন্ত্র একখানি অতি প্রধান গ্রন্থ। 

ইহাতে অঙ্ষেপাদনা, কৌলিকোপাপনা, গারহস্থ্য ধর্ম, দশসংক্কার 
শ্রভৃতি বখাক্রয়ে বণিত রহিয়াছে । অন্ান্ত ভঙ্বের ম্যায় ইহারও 
ভাষ। অতি সরল। প্াঠকগণ অধ্যয়নকাঁলে অনায়ালেই সমস্ত ভাব 



২ আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ 

হৃদয়লম করিতে পারেন । ধাহার। তন্ত্র শাস্ত্রের মন্মাবগত হইতে 
ইচ্ছা করেন, তীহার। ইহ! ছারা বিশেষ স্থখান্গভব করিতে 
পারিবেন। 

"প্রায় আট বৎসর হইল এই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিবার প্রথম যত্ব 

করা হইয়াছিল । কিন্ত তৎকাগে এক খণ্ড ভিন্ন হস্তলিপির সংগ্রহ 

ন। হওয়াতে উহ সম্পন্ন হইতে পারে নাই। পরে ১২৭৯ সালের 
কান্তিক মাসে জেলা ২৪ পরগণ'র অন্তর্গত পাটদহ নিবাসী রাঁজ। 

নৃসিংহচন্ত্র দেব রায় বাহদুরের বংশীয় শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাপ্রসাদ চৌধুৰী 
মহাশয়ের পুস্তকালয়ের এক খণ্ড ও কলিকাতা আি ব্রাহ্মদমাজের 

পুস্তকালয় হইতে এক খণ্ড এই ছুই খণ্ড হস্তলিপি সংগৃহীত হয়। 
এই তিন খণ্ড হস্তলিপি অবলম্বন করিয়া মহানির্বাণ মুদ্রিত হইতে 

আর্ত হইল। কিছু দিন পরে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের 

পুস্তকালয় হইতে আর এক খণ্ড সটাক দেবনাগর হস্তলিপি প্রা 

হওয়া গেল। তখন পূর্ধমুদ্রিত কতিপয় ফণ্মা পরিত্যাগ করিয়! 

পুনর্ববার প্রথম হইতে সটীক মুদ্রাঙ্কণ আবস্ভ করা হয়। অনস্তর 

যন্ত্র পরিবর্তন প্রভৃতি নিবন্ধন সম্পূর্ণ গ্রস্থ একেবারে প্রকাশে বিলম্বের 
আশঙ্কা করিয়! খণ্ড ক্রমে প্রকাশ কর! হইয়াছে । এই সংস্করণে 

টাকাহুযায়ী পাঠ মূলে সন্নিবেশিত করিয়! অন্যান্ত পাঠক মহাশয়দের 
স্থবিধার জন্য নিয়ে সন্নিবেশিত করা গিয়াছে। 

"আদি ব্রাঙ্মমাজের ভূতপুর্ব আচাধ্য ও সহকারী সম্পাদক 
পণ্ডিতবর ৬আনন্মনন্দ্র বেদাস্তবাগীশ মহাশয়, রামায়ণ প্রচারক 

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচাধ্য মহাশয়, কষ্চনগরের অন্তর্গত দোগাছী 
নিবাসী ৬কালীকিক্কর বিদ্যারত্ব মহাশয় এবং ওয়ার্ড ইন্িটিউসনের 

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কষ্ধন বিগ্যারত্ব মহাশয় অংশ ক্রমে এই গ্রন্থের 



গ্রন্থাবলী--র্চিত ও সম্পাদিত ২৭ 

হস্করপ কার্য সম্পাদন করিয়াছেন। তম্মধ্যে বেদাস্তবাগীশ মহাশয় 

সংস্করণ কাধ্যের অধিকাংশ সম্পাদন করিয়াছেন বালিয় গ্রন্থমূখে 
তাহারই নাষোল্লেখ করা গেল ।” 

ভগবদগীভা। ১৮৮২ 0)। 

ইহা আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ ও জআ্ঞানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একযোগে 
সম্পাদন করেন। 

আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রবতিত "31110 

80৩০৪ [7)0108* গ্রস্থমালার অস্তভূক্ত কয়েকখানি গ্রস্থও সম্পাদন 

করিয়াছিলেন। বিভিন্ন তালিকা হইতে এইগুলির নাম ও প্রকাশ-কাল 
জানা যাইতেছে । বেঙ্গল লাইব্রেরি কর্তৃক প্রকাশিত প্রস্তক-তালিকায় 

প্রদত প্রকাশ-কাল প্রধানতঃ অঙ্স্থত হইল £ 

গৃদ্ৃসূত্র, ১ম খণ্ড () 

রামনারায়ণ বিদ্যারত্ব সহযোগে সম্পাদিত। 

এ ২-৪ খণ্ড ১৮৬৮, ৬৯ 

ভাগ্য মহা ব্রাঙ্গণ, ১-১২ খণ্ড ১৮৬৯, +৭৪ 

এ উত্তর ভাগ ১৮৭৪ €?) 

শ্রোতূত্র, ১.৭ খণ্ড ১৮৭০ 

এতছ্যাতীত ১৮৭০-৭১ সালে ধর্মমসন্বন্ধীয় ২১*, ২১৩, ২১৯ ও ২২৫ 

ংখ্যক গ্রস্থও তিনি সম্পাদন করেন। 





ঘযোধ্যানাথ গাকগাশী 
ষোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় বাংলা সাঁহিত্যোর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। 

চা সংস্কৃত সাহিত্যেও তাহার বুত্পত্তি ছিল অসামান্য । ছুংখের 

বিষয়, এরূপ একজন নিষ্ঠাবান সাহিত্য-সাধকের জীবন সম্বদ্ধে বিশেষ 

কিছু জানা বায় ন1। অধোধ্যানীথ কর্মজীবনে জোড়ার্সীকে। ঠাকুর 

পরিবার তথা মহ দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আমেন গত শতাব্দীর বষ্ঠ 

দশকের প্রথম দিকে । তাহার গুণপনা ও বিষ্ঠাবত্তায় আকৃষ্ট হইয়া 

দেবেন্দ্রনাথ তাহাকে কলিকাতা (পরে, আদি ) ত্রান্মসমাজের কনা ককপে 

গ্রহণ কবেন। তথ্ববোঁধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং ব্রাহ্মসসাজের লেবক 

হিসাবে তিনি অনতিকা'ল মধ্যে সকলের শ্রদ্ধাপ্রীতি অঞ্জন করিয়াছিলেন । 

পাকড়াশী মহাশয়ের ধন্মবিষয়ক বক্তৃতা সে যুগের ধন্মপিপাস্থ 

শ্রোতাদের একটি আকর্ষণীয় বস্ত ছিল। তাহার ভাষা ছিল লালিত্য- 

পূর্ণ, মাধুর্যামপ্তিত ও প্রাণম্পর্শা। তত্ববোধিশী পত্রিকা এবং অন্যাক্ত 
সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা হইতে তাহার এই সময়কার কার্যকলাপের 

বিষয় কিছু কিছু জানা যাইতেছে । তিনি ইতিপূর্বে কালীপ্রসন্ন সিংহের 

মহাভারতের অন্ুবাদ-কার্যে পহায়ত। কৰিয়াছিলেন। 

ঠাকুল্প-পন্সিবারের পহ্িত পরব ও 
[্গসমাজের কার্য 

১৮৬২ শ্রীষ্টাৰ নাগাদ অধোধ্যানাথ জোড়ারসীকে1 ঠাকুর-পরিবারে 

জীশিক্ষা় কার্ধ্যে ব্রতী হন। এ সম্বন্ধে ন্বর্ণকুমারী দেবী লিখিক়াছেন £ 



৩০ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 

"আদি ব্রাঙ্ষপমাজের প্রবীণ আচাধ্য শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ 

পাকড়াশী অন্থঃপুরে শিক্ষকতা-কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন। তখন আমার 
সেজদাঁদ1 মহাশয়েরও বিবাঁহ হইয়। গিয়াছে । বৌঠাকুরাণী তিন 

জন, মাতুলানী, দিদি ও আমার ছোট তিন বোন সকলেই তাহার 
কাছে অন্তঃপুরে পডিতাম। অঙ্ক, সংস্কৃত, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি 

ইংরাজী স্কুলপাঠ্য পুত্তকই আমাদেব পাঠ্য হইল ।”* 

জ্যোতিরিক্দ্রনাথও বলিয়াছেন £ "অধোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় 

মেয়েদিগকে পড়াইতেন ।”ণ' 

অধোধ্যানাথ ১৭৮৬ শকে (১৮৬৪-৫) কলিকাতা ত্রাঙ্মঘমাজের 

অধ্যক্ষ-সভার সভ্য নিযুক্ত হন। তখন কেশবচন্দ্র সেন ইহার সম্পাদক। 

এই বৎসর পৌষ মাসে মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজের 
কার্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং উ্রষ্টীর ক্ষমতাবলে অষোধ্যানাথ 
পাঁকড়াশীকে সমাজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করেন ।£: 

পরবস্তাঁ ফান্তন মাসেই (১৮৬৫) অযোধ্যানাথ 'তত্ববোধিনী পত্রিকার 

সম্পাদক হইলেন। তাহার স্থলে ক্রাঙ্গলমাজের সহকারী সম্পাদক হইলেন 
আনন্দচন্দ্র বেদাস্তবাগীশ ।$ ১৭৮৮ শকের চৈত্র মাল ( ১৮৬৭) পর্য্যস্ত 

অযোধ্যানাথ পত্রিকার সম্পাদনা কার্ষ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি পুনরায় 
১৭৯১ শকের বৈশাখ মাস ( ১৮৬৯ ) হইতে মৃত্যুর (ভান্র ১৭৪৫ শক) 

কিছুকাল পূর্ব পর্ধ্যস্ত এই কাধ্যে লিপ্ত থাকেন। প্রথমে কলিকাতা, পরে 

* “আমাদের গৃহে অস্তঃপুর শিক্ষা। ও তাহার সংস্কার” স্পপ্রদীপ, ভাত ১৩০৯। 
+ জ্যোতিগিজ্রনাথের জীবনশ্মতি । পৃ, ১১৯। 

% তববোধিনী পত্রিক।--পৌব ১৭৮৬ শক। 
এ --ফান্তন ১৭৮৬ শক। 



ঠাকুর-পরিবারের সহিত সংশ্রধ ও ত্রাঙ্মনমাজের কাধ্যা ৩১ 

( পৌধ ১৭৯০ শক হইতে ) আদি ত্রাক্ষসমীজের অধ্যক্ষ-সভারও তিনি 
বরাবর সভ্য ছিলেন। 

সমাজ সম্প্ক্ত নান! কার্যের সঙ্গেই পাকড়াশী মহাশয়ের যোগ ছিল। 
তিনি ব্রহ্মবিষ্ঠালয়ে বাংলায় বক্তৃতা করিতেন। এ সম্বন্ধে আযাঢ় ১৭৮৭ 

শকের (১৮৬৫ ) তত্ববোধিনী পত্রিকা'য় প্রকাশ : 

প্রহ্মবিভ্যালয়। প্রতি মাসের প্রথম রবিবার অপরাহু চািটায় 
ও অন্যান্য রবিবার প্রাতঃকালে কলিকাতা ব্রাঙ্মদমাজের দ্বিতীয়তল 

গৃহে ইংরাজী ও বাহলায় ব্রদ্মবিগ্ঠার উপদেশ হইয়। থাকে । ইংবাজী 

ভাষায় শ্রীযুক্ত, বাবু নবগোপাল মিত্র ও শ্রীযুক্ত বাবু ত্রেলোক্যনাথ 
রায়, বাঙ্গলা ভাষায় শ্রীযুক্ত বাবু বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত 
অষোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় উপদেশ প্রধান করেন ।” 

১৮৭২ খীষ্টাবে প্রতিষ্ঠিত ব্রাঙ্গধর্দবোধিনী সভার অধীনস্থ ব্রহ্গ- 

বিষ্যালয়েও অধোধ্যানাথ প্রতি মাসের তৃতীয় রবিবারে ধর্খনীতি বিষন়্ে 

উপদেশ দিতেন 1* 

অযোধ্যানাথ ব্রাঙ্মনমাঁজের সভ্যগণের বিশেষ আস্থাভাজন হইয়া- 
ছিলেন । ফাহাদের একটি প্রস্তাবে দেখিতেছি £ 

"১৭৮৬ শকের ১ পৌষ অবধি কলিকাতা ত্রাক্ষনমাজে ষে 
সকল দান সংগৃহীত হইয়াছে, তাহ! ব্রাহ্মলমাজের ও ত্রাঙ্মধর্শের 

উপকারার্থে ব্যয় করিবার ভার শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীযুক্ত 
কাণীশ্বর মিত্র ও শ্রীযুক্ত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী এই তিন জনের 

উপর সমপিত হয় ।”ণ* 

« তববোধিলী পত্রিকা-জোঠ ১৭৯৪ শক। 

4 এ স্পবৈশাখ ১৭৮৮ শক । 



৩২ অফোধ্যানাথ পাকড়াশী 

মহধি দেবেন্দ্রমাথের সহায়ত লাত করিলেও অধোঁধ্যানাথ জীব্ম- 

সায়াহ্ছে তাহার বিরাগ-ভাঞ্জন হইয়াছিলেন।* তিনি ভীষণ অর্থকষ্টেও 

পতিত হন। 

মৃত্য 
অযোধ্যানাথ ১৮৭৩ সনের ২৮শে আগষ্ট ইহধাম ত্যাগ কবেন। 

তাহার মৃত্যুতে সমসাময়িক বহু পত্রিক] গভীর শোকপ্রকাশ করেন। 
৬ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩ দিবসীয় ভারত সংস্কারক লেখেন £ 

“গত ১৩ই ভাদ্র (২৮শে আগ) পণ্ডিত অধোধ্যানাথ 

পাকড়াশী মহাশয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন:.। ইনি একজন 

শাক্জ্ব, সুলেখক ও ধান্মিক ব্রাঙ্গ ছিলেন। গত ১ বখসর ইনি 

কলিকাত। ত্রাঙ্মদমাজের আচা্যের কাধ্য করেন, এবং এ সমাজের 

পতন অবস্থায়ও তাহার বক্তৃতায় আকু্ট হইয়া অনেকে উপাঁসন। 

স্বানে যাইতেন। ইনি কয়েক ব্ৎমর তত্ববোধিনী পত্জিকার 

সম্পাদকীয় ভার নির্বাহ করেন.''। কলিকাত! ত্রান্মসমাজের 

% “হিন্দু পেটি়ট? অযোধ্যা নাথের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়। লেখেন $ 
£৫0076 1256 00010600105 0100067 8017061)৩15 2৮ ০8585), 20051 

। ্0$0101053 01100035180555 870 006 21160950107 01 138৮8 195020015 

8 75201575 85019055 00100 13100) 10107 16551069010 0015 76581804- 

600 01 1018 862 21 005 50209] [16560 00010 215 71700 86552155 দ8115 

1018 9505 ০৪ 07005100100. 09 ৪, 0:০৮5060 80901 ০1 055510019৮৮ 

বামগোপাল সান্তাল কৃতি 2227616785655665 ডে 41710620465 ০] 07644 গছ ০7 45050) 

চ০% 21606 ৫৫ 546৮6, 2201৫ এপ, ১৭৩৭ উদ্ধত । 



গ্রন্থ ও রচনার নিদর্শন ৩৩ 

সাংবৎসরিক বক্তৃতা সকল একব্র করিয়। 'মাঁঘোৎসব, নামে একখানি 
পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহার শেষে পাকড়াশী মহাশয়ের বক্তৃতাটি 
সদ্গিবেশিত হইয়াছে । ইহা উত্ত সমাজের উৎকৃষ্ট ব্তৃত। সকলের মধ্যে 
পর্রবোৎকৃ্ই-** | ইনি 'ব্রহ্মবিভ্যালক়' নামে একখানি পুস্তক প্রণক়ন করেন, 

তাহাতে অতি সরস ও মধুর ভাষায় ধর্দমবিষয়ক অনেকগুলি মূল সত্যের 
ব্যাখ্যা! করিয়াছেন । ইনি কালী প্রসন্ন সিংহের মহাভারত অন্ুবাদেরও 

সহায়তা করিয়াছিলেন । ইনি জীবনের শেষাংশে অনেক ছুরবস্থায় 

পড়িয়া এবং ৩ মাস কাল শধ্যাগত থাকিয়। প্রাণত্যাগ করিয়াছেন ।” 

পাকড়াশী মহাশয়ের মৃত্যুতে তববোধিনী পত্রিকা” (আশ্বিন ১৭৯৫ 
শক ) লেখেন £ 

“আমরা অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত চিত্তে আমাদের পাঠকবর্গকে 
জ্ঞাপন করিতেছি যে আদি ব্রাঙ্মদমাজের ভূতপূর্বব উপাচার্ধ্য ও এই 
পত্রিকার ভূতপূর্বব সম্পাদক শ্রীযুত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশয় 

গত ১৬ ভাদ্র শনিবার দিবসে পরলোক গমন করিয়াছেন । পাকড়াশঈ 

মহাশয় একজন প্রসিদ্ধ বক্তা ও স্থলেখক ছিলেন। এমন অল্প লোক 

আছেন ধাহারা তাহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হন নাই। 

ঈশ্বর তাহার পরলোকগত আত্মার কুশল সম্পাদন করুন|” 

গন্থ ও নার নিদর্শন 
উপরে 'মাধোৎসব ও 'ব্রহ্মবিদ্যালয়” ছুইখানি পুস্তকের নাম উল্লেখ 

করা হইয়াছে । “মাঘোৎসব-এর ভূমিকা হেমেম্রনাথ ঠাকুরের নাম 
সম্বলিত, এবং ভূমিকায় প্রদত্ত তারিখ ১১ই মাঘ ১৭৮৭ শক 

তু 



৩৪ অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 

(১৮৯৬ গ্:)। 'রক্ষবিষ্যালয়+ পুত্তকখানি সম্পূর্ণ পাকড়াশী ঘহাপয়ের 

রচলা। এখানি ১৮৭* সনের প্রথমে প্রকাশিত হয়। ইহ! ছাড়া 

দ্শোপদেশ পুত্তকথানিতেও পাকড়াশী মহাশয়ের একটি উপদেশ (ছিতীয়) 

স্থান পাইয়াছে। ্্রদ্ষবিহ্যালয়' পুস্তকথানির পরিচয় আগে দিয়! পরে 

এই তিনখানি হইতেই রচনার নিদর্শনম্বব্ষপ অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিব। 

জ্মাবিদ্যালয়। ১৮৭০। 
বিজ্ঞীপনে অযোধ্যানাথ লিখিতেছেন £ 

প্যখন আমর] ত্রন্ষবিদ্যালয়ে উপদেশ দান করিতাম, তখন 

ব্রাহ্মদযাজের প্রধান আচার্য্য, আমার পুজনীয় গুরুদেব শ্রীযুক্ত 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় আমাকে কহিয়াছিলেন যে, শিক্ষাদানকাজে 

ছাত্রগণ অপেক্ষা উপদেষ্টা স্বমং অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হন । বস্তংই 

আমি ব্রহ্মবিদ্যালয়ে উপদেশ দানের ভার গ্রহণ করিয়। স্বম্তং যে 

উপদেশ লাভ করিয়াছি, তাহাই রক্ষা করিবার জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া 
ছিলাম এবং তাহারই অভিপ্রান্ন অন্থসারে তত্ববোধিনী পত্রিকা'তে 

অষ্টাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। তত্কালে শেষ কয়েকটি 
উপদেশ ভিন্ন আর সমস্তই তিনি সংশোধন করিয়। দিয়াছিলেন । 

এক্ষণে অনাবশ্তকবোধে তাহার একটি উপদেশ পরিত্যাগ ও অবশিষ্ট 

সমুদায়ের স্থানে স্থানে পরিবর্তন করিয়া ব্রহ্মবিষ্ভালঘ্ নামেই ইহা! 
গ্রথিত করিলাম। ব্রাহ্মধশ্মের মত ও ভাব ইহার প্রতিপাদ্য পবিষয়। 

ব্রাহ্মধন্ম গ্রন্থের তাৎপর্য অবলম্বন করিয়া এই নকল উপদেশ প্রত 

হইয়াছিল, সুতরাং ইহার প্রস্তাব সকল তদহুসারেই বিস্তান কর। 

হই্য়াছে। 

আদি ত্রাঙ্গমমাজ ] 
শ্রীঅযোধ্যানাথ পাকড়াশঈ* 

৬ চেত্র, ১৭৯১ শক 



গ্রন্থ ও হুচন্ণর নিদর্শন ৫ 

পুস্তকে লতরটি প্রস্তাষ রহিয়াছে : 

”১। শিক্ষার আব্শ্তকতা, ২। ব্রন্ষজান ও ব্রদ্ধাছরাঁগ, 
৩। ব্রন্থজান ও তাহার উদ্দীপন, ৪1 ক্রঙ্গা্ছুযাগ ও তাহার 
উদ্দীপন, ৫ ব্রহ্ষবিৎ' ও ব্রদ্ষবাদী, ৬। ব্রহ্ষবিৎ ও অঙ্গবাদী 
হইবার অধিকার, ৭। ত্রাঙ্গধর্শ গ্রন্থ, ৮। জগৎ ও ইশ্বর, 

৯। ঈশ্ববের সত্য ভাব ও আমাদের উপর তাহার অধিকার, 
১০। ঈশ্বরের শক্তি ও ইচ্ছা, ১১। ঈশ্বরের অনস্ত-শক্তি ও মহা প্রজয়, 
১২। ঈশ্বর আনন্দন্বূপ, ১৩। শীশ্বর বাক্য মনের অগ্রোচর, 
১৪। ব্রদ্ষণর্শন ও ক্রহ্ষানন্দ, ১৫। নঈশ্বরের সহিত বাস, 

১৬। শ্বরের প্রিয় কাধ্য সাধন, ১৭। ব্রক্ষানন্দ ও অভয় লাভ।* 

পুস্তকের চতুর্থ প্রস্তাব *ক্রদ্ধান্গরাগ ও তাহার উদ্দীপন" হইতে 
কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হইল £ 

প্মহথয্য অপূর্ণ স্বভাব; ভৌতিক প্রকৃতি, পশুভাব ও স্বাধীনতা, 
তিনই. মানুষে জড়িত হইয়া আছে। এখানে আকর্ষণ ও বিয়োজনকে 

অতিক্রম কর] ঘেমন অসম্ভব, পশুভাবের হন্ত হইতে একেবারে 

পরিত্রাণ পাওয়াও সেইরূপ অসাধ্য । এখানে এমন প্রত্যাশা কখনই 

কর] যাইতে পাবে ন যে, মানুষ লোভ ও ভয়ে কিছুমাত্র পরিচালিত 

না হইয়। প্রতি কার্য অন্ুরাগের সহিত স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করিয়! 
উঠিবে। ধিনি এরূপ প্রত্যাশা করেন, তিনি মানব জাতির 
প্রকৃতি ও ইহলোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ কিছুই আলোচন! করেন 

নাই; এবং ধিনি মানুষের হস্তে নিরবচ্ছিন্ন প্রেমের কাধ্য দেখিতে 

পান না! বলিয়া! তাহার প্রতি প্দাধায়োপ করেন, তিনি এক লতায় 

অন্ত পুষ্প উৎপন্ন হয় ন। বলিয়াও বিলাপ করিতে পারেন। মান্য 
পণ্ড অপেক্ষা একটিমাত্র সোপান উপরে উঠিয়াছে । মাহধ যে মহোঁচ্চ. 



অযোধ্যানাথ পাকড়াশী 

প্রাসাদে উত্তীর্ণ হইবে, এখানে কেবল তাহার আরোহণের শুত্রপাত 

হয়। আমর! মনে মনে প্রেমের যে লক্ষণ নিকূপণ করিয়া বাখিয়াছি, 

একমাত্র পুর্ণস্বরূপ ঈশ্বরই তাহার আধার; মানুষকে অনস্তকাল 
সেই প্রেমের অঙ্গকরণ করিতে হইবে । এখানে মাস্ুষ কখন 

প্রেমের, কখন লোভের, কখন উভয়েরই অন্্বস্তী হইয়া কাধ্য 

করিয়া! থাকেন। পতি পত্বীকে ঘষে প্রীতি কবেন, পত্রী পতির প্রতি 
'ষে প্রেম প্রকাশ করেশ, তাহ! নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ প্রেম নহে। 

উভয় হইতে উভয়ের যে স্বার্থ সাধন হয়, তাহ। হইতে পরস্পরকে 
বিচ্ছিন্ন কর, তখন পরস্পরের ষে প্রীতি দেখিতে পাইবে, তাহাই 

বিশুদ্ধ। পুত্র পিতাঁমাতাকে, পিতামাতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে 
ও বন্ধু বন্ধুকে যে প্রীতি করেন, তাহাও সকল স্থানে একেবারে 

্বার্থপম্পর্ক-পরিশুন্য নহে; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে একটি 
দুর্বা-ঘাস অবধি কমল-বন পধ্যস্ত, আপনার পুত্র অবধি উদাসীন 
পর্যন্ত, সকলেই সমভাবে আমাদের (প্রমভাঁজন হইত। নিরস্তর 
সহবাস ও মমতা-বুদ্ধি আমাদের প্রীতিকে ইতর বিশেষ করে বটে, 

কিন্তু তদ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এখানে 'এযন কতকগুলি 

অনুল্লজ্নীম্ম প্রতিবন্ধক আছে যে, তদ্দারা আহত হইয়া আমাদের 

প্রীতি পক্ষপাতিনী হইয়া উঠে; ইহাই আমাদের প্রীতির অপুর্ণতার 
চিহ্ন। আমরা সকলকে সমভাবে প্রীতি করিতে পারি না, কেবল 

ইহাই ঘষে আমাদের গ্রীতিকে অবিশ্ুদ্ধ বলিয়া পরিচয় প্রদান 
করিতেছে, তাহা নহে স্থান-বিশেষে ও সময়-বিশেষে আমাদের 

প্রীতি একেবারে সীম! প্রার্চ হয় ।* প্রীতির সীম বিহেষ। পৃথিবীতে 

যত মমুস্ত আছে, অগ্তাপি সকলের সহিত সকলের সম্বন্ধ বন্ধ হয় 

নাই। যাহার সহিত যাহার কোন প্রকার সঙ্ক্কের সংস্থান হয় 



প্রস্থ ও রচণার নিদর্শন ৬৭ 

নাই, তাহারা পরম্পরকে না প্রীতি করিতে পারে, না দ্বেধ করিতে 
যায়। যাহাদের সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ সংঘটিত হইয়াছে, 
তাহাদের মধ্যে যাহার! ইঠ্টকারী, তাহার গ্রীতিকে আকর্ষণ করে । 
আর যাহারা অনিষ্টকারী, তাহার বিছিষ্ট হইয়া থাকে। প্রীতির 
অপূর্ণতাই এই বিছেষ ভাঁবকে প্রসব করে। ধাহার স্বার্থপরতা 
যত অল্প হইয়া যায়, তাহার বিদ্বেষ ভাঁবও তত সংকুচিত হইয়া! 
আইসে; ইহাতে কিছুমীত্র সন্দেহ নাই । মানুষ সকলকে সমভাবে 
প্রীতি করিতে পারে ন! এবং কোন কোন স্থানে বিদ্বেষ করিয়া 
থাকে, এ জন্য অপূর্ণ-ম্ব ভাব মানুষের প্রতি দোষারোপ কর। উচিত 
নয়। পাপের প্রতি ও পাপীর সংসর্গের প্রতি বিছ্বেষভীব, অপূর্ণ- 
স্বভাব মন্গস্যের পক্ষে দোষ হইতে রক্ষা পাঁইবার উপায়।” 
(পৃ. ৩৬-৮) 

মাঘোতসব পুস্তকের শেষ বক্তৃতাঁটি পাকড়াশী মহাশয়ের | ইহার 
কিয়দংশ এই £ 

“কেন ব্রাঙ্ম-ধন্ম আমাদিগকে এ প্রকার করিল? কেন আমরা 
ত্রাঙ্গ-ধন্মের এমন পক্ষপাতী হইলাম? কেন ব্রাঙ্গ-ধশ্ম আমাদিগকে 
চিরকালের জন্য আকর্ষণ করিয়া রাখিল? 

এই জন্য যে ব্রাহ্ম-ধর্শ আমাদিগকে সেই আরামস্থান ব্রহ্ম- 
নিকেতনে লইয়া ষায়; সেই প্র'ণাধিক বন্ধুকে আমাদের হৃদয়ে আনিয়। 
আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল করির! দেয়; যখনি চাই, তখনি 

সেই সর্ব-সন্তাপহারিণী মুদ্তি আমাদের সন্ধে আনিয়া! দেয়; পাঁপে 
পতিত হইলে সেই পতিতপাবনকে স্মরণ করিয়া দেয়; সকল 

কাধ্যে মেই মঙ্গল হস্ত প্রদর্শন করিয়া! তাহার প্রতি আমাদের 

'প্রীতিকে দ্বিগুণিত করিয়! দেয়; শোক-ছুঃখে আকুল হইলে সেই 



অষোধ্যানাথ পাকড়াঈ 

প্রেমচক্ষুর সম্মুখে লঙয়া সান্তনা প্রদান করে এবং অস্তরের খপুসকল 

উদ্ছেল হইয়া আত্মাকে অশান্ত করিবার উদ্যোগ করিলে সেই শাস্ত 

স্বরূপের গুণগান করিয়া! শাস্তি শিক্ষা দেয়, মরুভূমি সদৃশ পংসার 

ক্ষেত্রে ধে একমাত্র ছায়া আমাদের বিশ্রামস্থান, ব্রাঙ্গ-ধর্মশ অতি 

সহজে অতি নিকটে তাহা আমাদিগকে আনিয়া দেয় । আমাদের 
চরম স্থান পরমাত্ম। নিষ্ঠুর নিয়ন্তা নহেন, কিন্ত পিতার ন্তায় হিতার্থ 

ও জননীর স্াঁয় কোমল ব্রাহ্ম-ধর্টেরই এই মধুময় ভাব । তিনি কেবল 

অপূর্ণ মন্ুয্যদিগের দোষ দর্শন করিবার নিমিত্তই বিশ্বতশ্চক্ষু নহেন, 
কিন্তু ভক্তজনের বাগ্ধকল্পতরু; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই আশাকর 

উপদেশ। তিনি উদাসীন ও মৃক সাক্ষী নহেন, কিন্ত আমাদের 
চির-জীবন-সহায় ও চিরস্তন উপদেষ্ট]; ব্রাহ্ম-ধর্মেরই এই নিগুঢ 
মত। তিনি কেবল পাপের দগ্ুদাঁতা নহেন, কিন্তু পাপী জনের 
পরিব্রাত] ; ব্রাহ্ম-ধর্দেরই এই শীতলকর সাম্বনা। ষে তাহার 

একাস্ত আঁজ্ঞাকারী, তিনি কেবল যে তাহাকেই পরিব্রাণ করিবেন 

এমন নহে, চির জীবন যে তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, তিনি 

তাহাকেও পরিত্রাণ করিবেন; ব্রাঙ্ম-ধর্মেরই এই অসাধারণ 

উদারতা। স্বর্গধামে অপেক্ষা করিতে হইবে না, শ্বাধীন ভাবে 
একটি কর্তব্যের অনুষ্ঠান কর, নিজ হৃদয়ের মধ্যেই সেই ন্বর্গ দেখিতে 

পাইবে; ব্রাঙ্ষ-ধশ্শেরই এই অমূল্য উপদেশ। আপনার উপর 
কর্তৃত্ব কর, শ্বাধীন হইবে; ঈশ্বরে প্রেমবন্ধন কর, পরিতৃপ্ত হইবে) 

ইচ্ছাকে সাধু কর, কর্তব্যের পথ সরল হইবে; ব্রাক্ম-শ্মেরই এই 
তৃষ্চিকর আদেশ । ঈশ্বরের মঙ্গল্যরূপে নির্ভর কর, আপনার 

পোৌরুষ অবলম্বন কর, পীপের উপর জয়লাভ কর, অকুতোভয়ে 
ভুলিয়া যাও? ত্রাঙ্গ-ধর্দেরই এই তেজস্কর বাক্য। আাক্ষ-ধর্শেরই 
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এই সকল মহত্বম উপদেশ । এই জন্য ব্রাহ্ম-খশ্মের এত গৌরব ও 

'এত আকর্ষণ। 

এই সর্বাঙ্গ-সুন্দর ব্রাহ্গ-ধন্মই অগ্ভকার উৎসব্ভূমি নির্পীণ 
করিল, উৎসবদ্থার উদঘাটিত করিল, সকলকে আহ্বান পূর্বক এখানে 

সমবেত করিল, স্বর্গের আনন্দ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করিল, আমাদের 

মুদ্রিত চক্ষু প্রস্ফুটিত করিয়া মনোহর দৃশ্ট প্রদর্শন করিল, অতএব 
আঞ্জি ব্রাঙ্ম-ধর্ম্েরই জয় ঘোষণ। কর, ব্রাঙ্ষ-ধর্থের গুণ-গরিষ। গান 

কর; আর মহোৎ্সবের আনন্দ, যত পার, উপভোগ কর। কেবল 

ব্রাহ্মদের জন্য নয়, কেবল ভারতের জন্য নয়, সমুদায় পৃথিবীর জন্যই 
এই উৎসবছ্ধার উদঘাটিত আছে। সকলের মন সমভাবে আকধণ 

করিতে পারে, এমন বাহা সৌন্দধ্য এ উৎসবে কিছুই নাই ; তবে 
এখানকার এই সামান্য বাহ সৌষ্টৰ যদি কোন দীন হীনের নয়ন মন 
আকৃষ্ট করে, করুক, কিন্তু ইহার যে স্থান হইতে আকর্ষণ-শক্তি 

বিনির্গত হইতেছে, তাহা তোমাদের সকল ইন্দ্রিয়ের অগোচর। 

ধাহারা ধন চান, রত্বগর্ভা পৃথিবীকে খনন করুন, মান সম্রম 

চান, বাঙ্জ-গ্রাসাদদে গমন করুন, কেবল প্রবৃত্তি সফলকে 

চরিতার্থ করিতে চাঁন, হ্বেচ্ছাচাবের সহম্র দ্বার উদঘাটিত 

আছে, তথার প্রস্থান করুন; প্রতূত্ব চান, আপনার দাসদানীর 

নিকটেই অবস্থান করুন, যদি ধন্মবল চান, প্রেমবল চান, আরাম 

ডান, শাস্তি চান, ঈশ্বরকে চান, এই উৎসবের অংশভাগী হউন। 

এখানে ধনের অনুরোধ নাই, সম্মের অহরোধ নাই প্রভৃত্বের 
অনুরোধ মাই, পদের অনুরোধ নাই ; এখানে ঈশ্বনের অন্থরোধ, 
প্রেমের জন্গুযোধ, ধর্দের আঅন্গুরোধ, কর্তব্যের অনুরোধ । সংলারে 

থাক লইয়া শ্রেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্বের বিচার হয়, এখানে তাহা! নাই, 
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এখানে ধিনি ঈশ্বরের যত নিকটবর্তাঁ, তিনি তত শ্রেষ্ঠ । এখানে 
সকলই বিপরীত; যিনি এখানকার আপনার অেষ্টত্ব কিছুই 

চান না, তিনিই এখানকার সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যিনি এখানকার 

কোন কাধ্যের প্রতৃত্ব করিতে চান না; তিনিই সকল কার্যের 

প্রভৃ। যিনি বশের বিন্ুমাত্রও চান না, তিনিই এখানকার 
প্রধান ষশস্বী। যিনি এখানে মান সন্ত্রম চান না, এখানে তাহারই 

মান সম্রম অধিক। যিনি আপনার সর্ধন্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন, 

তিনি এখানকার সর্ধবাপেক্ষ! ধনবান। ঘিনি আপনার জন্য কিছুই 

রাখেন না, এখানকার সমস্তই তাহার জন্য থাকে । অধিক কি, 

ংসারে যখন রাত্রি, এখানে তখন দিবা, সংসারে যখন দ্রিন, এখানে 

তখন রাত্রি, সংসারে যিনি নিরস্তর জাগিঘা আছেন, এখানে তিনি 

ঘোর নিদ্রায় অভিভূত; সংসারে যিনি নিত্রিত, এখানে তিনি 

জাগ্রৎথ। আমাদের উৎসবের এই অবস্থা, এই গতি, এই ভাবঃ 

এই ভঙ্গী; ইচ্ছা হয় উতৎসবক্ষেত্রে প্রবেশ কর, আমাদিগকে 
আপ্যায়িত কর, আপনারাও আপ্যায়িত হও। বাহিরে থাকিয়া 

দর্শন করিলে ইহার আদিও নাই, অন্তও নাই, হয় ত লকলই 

বিশৃঙ্খলা-_সকলই প্রহেলিকা দেখিবে। অভ্যন্তরে প্রবেশ কর, 
ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবে। ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্তৎ 

কিঞ্চ নাসীৎ্। তদিদং সর্বমস্থজৎ।, "পূর্বে কেবল এক পরব্রহ্ধ মাত্র 
ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদায় ত্ৃ্টি 
করিলেন। এইটুকু এই প্রকাণ্ড ব্যাপায়ের ভিত্তিভূমি। “তর্দেব 

নিতাং জ্ঞানমনস্তং শিবং ত্বতগ্্ং নিরবয়বমেকমেবাদ্িতীয়ং সর্বব্যাপি 
সর্ধ্বনিয়ন্ত সর্ববাশ্রয় সর্ববিৎ সর্ধবশক্তিমদ্ঞবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি |" 
“তিনি জ্ঞানম্বরূপ, অনন্তন্বরূপ, মঙ্গলন্বরূপ, নিতা, নিয়ন্তা, 
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সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্ধাশ্রয়, নিরবয়ব, নির্বিকার, একমাত্র, অদ্বিতীয়, 
শর্ববশক্তিমান্ স্বতন্ত্র ও পরিপূর্ণ ; কাহারও সহিত তীহার উপমা 

হয় না ।* ইহাই জীবন। “একন্য তশ্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ 
শুভস্তবতি | “একমাত্র তাহার উপাসনাঘ্বার এহিক ও পারজ্িক 

মঙ্গল হ্য়।* এইটি ইহার ফল। “তম্মিন্ প্রীতিস্তস্ প্রিয়কাধ্য- 
সাধনঞ্চ তছৃপাঁননমেব |” “তীহাকে প্রীতি করা এবং তাহার প্রিয় 

কার্য সাধন করাই তীহার উপাসন1। এইটি আমারদের উত্সব ।* 

(পৃ ২০৮-১১) 

আমরা আগেই জানিয়াছি, পধশোপদ্েশ সম্পাদন করেন পণ্ডিত 

আনন্দচন্দ্র রেদাস্তবাগীশ মহাশয় শ্রাবণ ১৭৯২ শকে €১৮৭*)। 

অধোধ্যানাথকৃত দ্বিতীয় উপদেশ হইতে এখানে কিছু উদ্ধত করিতেছি £ 

“সেই আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই ।” মনুত্ের 

এক অংশ শরীর আর এক অংশ আত্মা । শবীর যে পৃথিবীর বস্তুতে 

নিশ্মিত হইয়াছে, কিছুকাল পরেই সেই পৃথিবীর সহিত মিশ্রিত 

হইয়া! যাইবে; কিন্ত তাহার গর্ভে যে আত্ম। গ্রতিপাপিত হইতেছে, 
সে অনস্তকাল বিদ্যমান থাকিয়া লোক লোকাস্তরে পরিভ্রমণ করিবে। 

এই আত্মা শরীরের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে, কিন্তু শরীর হইতে 

সম্পূর্ণ বিভিন্ন । যেমন আমি এই গৃহ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন; কিন্ত 
গৃহের মধ্যেই অবস্থান করিতেছি, সেইরূপ আত্ম বিডিন্ন-প্রকৃতি 

শরীররূপ নিকেতনে ঈশ্বরের আজ্ঞান্স অবস্থান করিয়া এই পৃথিবীর 
সহিত কথোপকথন করিতেছে; এই আত্মাই আমি। আত্মা এই 

শরীরে বর্তমান আছে, কিন্তু শরীরের সর্বাংশের সহিত তাহার 

সাক্ষাৎ যোগ নাই ; শরীরে অংশবিশেষ যে মন্তিষষ, কেবল তাহারই 
সহিত আত্মার সাক্ষাৎ যোগ । সেই মস্তিষ্ক আভ্যন্তরিক ক্ষুদ্র কু 
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অঙ্গ সহকারে চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি জানেন্দ্রিয় ও হত্তপদার্দি কর্দেজ্রিয়ের 
সহিত আত্মার সম্বন্ধ সংঘটন করিয়া দিতেছে, এবং কেবল সেই 
জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্িয়ের সহিতই এই বাহ্ জগতের সাক্ষাৎ যোগ 
দৃষ্টিগোচর হয়। দেখ! আত্মা এই ভৌতিক জগৎ হইতে কত 
দুরে অবস্থান করিতেছে এবং কত প্রকার যন্ত্র সহকারে ইহার সহিত 
সশ্মিলিত হইতেছে? 

আত্মা ষে শরীর হইতে ভিন্ন ও এই জগৎ হইতে ভিন্ন, ইহ] 
সকলেই বলিবেন, তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই ডিন্নতা স্পষ্টরূপে 
অনুভব করানই অগ্যকার উদ্দেশ্য । যদ্দি কৃতকার্ধ্য হইয়া থাকি, যর্দি 
আপনাদের ধ্যানপথে জভ হইতে বিভিন্প্রকৃতি আত্মা অব্ভাসিত 
হইয়] থাকে, তবে ক্ষণকালের নিমিত্তে সমুদায় বিষয় হইতে ঠিস্তাকে 
পৃথকৃ করিয়া আপনাতে নিয়োঞজজিত করুন। আমি যদি হস্ত নই, 
পদ নই, চক্ষু নই, কর্ণ নই, শিরা নই, মন্তিষফষ নই, তবে আমি কি, 
একবার ধান করিয়া দেখুন। কি দেখিতেছেন? যেমন জড় 
বন্ধকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়, অথবা জড় বস্ত্র প্রতিকৃতি 
কল্পনাসহকারে মনে মনে ধ্যান করা যায়, আত্মাকে সেন্ধপ করিয়া 
গ্রহণ করিবার উপায় নাই। আমরা জড় বস্বকেও স্বরূপতঃ গ্রহণ 
করিতে পারি না, ইন্দ্রিয় বার] কেবল জড়ের গুণ সকল প্রত্যক্ষ করি, 
কিন্ত সেই সমস্ত গুণের আধারম্বরূপ বস্তকে কোন ইন্দ্রিয় দ্বার! 
গ্রহণ করিতে পারি না; আত্মীকেও আমরা শ্বরূপতঃ গ্রহণ কিতে 
পারি না, কেবল আত্মার গুণ সমস্ত মানস প্রত্যক্ষের গোঁচর হয়। 
দেখ! আমরা আপনাকে আপনি স্বরূপতঃ জানি না অতএব 
আপনাকে সেরূপ করিয়। গ্রহণ করিবার চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হউন; 
আমি সমুদায় জড় হইতে পৃথক্ এবং জ্ঞান প্রাণ ভাব শক্তি সমস্থিত 
আত্মা--আমি চক্ষু নই, কিন্ত আমি চক্ষৃদ্ারা দর্শন করিয়া থাকি; 
'সমি হস্ত নই, কিন্তু হত্তন্থারা গ্রহণ করিতে পারি? গামি বাছিরের 
কোন বিষয় নই, কিন্ত আমি বিষয়ের ভ্রষ্টা, শ্রোতা, জাতা ও অন্ত; 
আমরা এইরূপ আপনাকে জানিতে অধিকারী হুইয়াছি।” পৃ +০। 



তত 2০5৩5 শ্জ 
শা 

হেমচন্দ্র বিস্ঠারতু 

শ্রাবিশ্বনাথ ভট্টাচাব্যের সৌজন্যে 





হেমচন্্র বিদ্যার 
(? ১৮৩১-১৯০৬) 

ভূমিকা 
গা, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব মূল বাল্মীকি রামায়ণের সর্বপ্রথম অনুবাদক 

বলিয়া প্রখ্যাত। তিনি সে যুগের একজন প্রসিদ্ধ সংস্কতবিদ্ এবং 

বাংলা সাহিত্যের একনি সাধক ছিলেন। পণ্ডিত আনন্দচন্জ 

বে্দাস্তবাগপীশ এবং অযোধ্যানাথ পাঁকভাশীর মত হেমচন্দ্রের সাহিত্য- 
সাধন! মহধি দেবেন্দ্রনাথ তথ। আদি ব্রা্মপমাজকে কেন্দ্র করিয়া পরিপুষ্ট 

ও ফলপ্রদ হইয়া উঠিয়াছিল। উক্ত উত্তয় ব্যক্তির হ্যায় হেমচম্্রণ্ 
তাহার সংগ্কতে পাত্ডিত্য এবং বাল সাহিত্যে বুাখ্পত্তি আমি 

ব্রাহ্মদমাজের সেবায় পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । দেবেন্- 
ষগ্ডলীর মধ্যে তাহার স্থান সুনির্দিষ্ট; কিন্ত বিরাট মহীরুহের আশ্রয়ে 

থাকায় তিনি সাধারণের দৃষ্টি হইতে কতকটা অন্তরালে পড়িয়াছিজেন ; 
আজিও যেন তিনি অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছেন। বগ্ততঃ মাত্র 
অর্ধশতাবী পূর্বে পরলোকগত হইলেও, ছেমচন্দ্রের জীবন-কথা উপযুক্ত 
মালিঞশলার অতাবে যেন কতকট1 ধোয়াটে হইয়া উঠিয়াছে। তথাপি 
সমলময়ের ততবোধিনী পত্জিকা, তদ্রচিত গ্রন্থসমূহ, ভাহার আশ্রিত 

পুজোপম ডাঃ জীধুত ধনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের” পত্রে প্রেধ্ তথ্যাদি 

+ ডাঃ মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছেন £ তিনি [ হেমচজ ] ছিলেন আসার 'বদুতেঠ, গুরু ও 

শিক্ষাদাতা। 



8৪ হেমচন্দ্র বিছ্যারত্ব 

এবং অন্তান্ত সুত্র হইতে হেমচন্দ্র সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারিয়াছি, 
তাহার নিরিখে এখানে তাহার জীবন-কথ। সম্বন্ধে কিছু বলা 

যাইতেছে। 

বংশ-পরিচয় 2 জয় 
হেমচন্ত্র বিগ্যারত্ব ভট্রীচার্ধাবংশীয়। দাক্ষিণাতা বৈদিক কুলে তাহার 

জন্ম। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর কর্তৃক উতৎ্কল প্রদেশ আক্রান্ত হইলে 
হেমচন্দ্রের পূর্বপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ উদগাতা আদ্িনিবাস যাঁজপুর হইতে 
বঙ্গদেশে চলিয়া আসেন এবং যশোহরাধিপতি প্রতাপাদিত্যের নিকট 

হইতে হোমড়া গ্রাম ব্রহ্ষোত্তর প্রাণ্থ হইয়া! সেখানে বাস করিতে 

থাকেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের সেনাপতি মাঁনপিংহের হস্তে রাজা 

গ্রতাপাদিত্যের পরাজয়ের পর রাজ্যে যেরূপ লুঠতরাঁজ ও বিশৃঙ্খল! স্থুরু 

হয়, তাহাতে তাহার! উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান মঞ্জিলপুর গ্রামে 

আগমন করেন।* মজা গঙ্গার গর্ভোথিত গ্রাম বলিয়া! “মঞ্জিলপুর” এই 

নাম। টৌল চতুষ্পাঠী তথ! সংস্কৃত চচ্চার জন্য এই গ্রামের একদ! 
প্রসিদ্ধি ছিল। হেমচন্দ্রের পূর্ববপুরুষগণ এখানে আগমনানস্তর অধ্য়ন- 

অধ্যাপনায় নিরত হন। এই বংশে কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি জন্মিয়াছিলেন । 

গত শতাব্দীতে মজিলপুরনিবামী হবানন্দ বিদ্যাসাগরের পাত্তিত্য, বুদ্ধিমত্তা 
এবং রসিকতা প্রিয়তা সৃবিদিত ছিল। তিনি মূল মহাভারত হইতে 
বিধয়বন্ত লইয়] 'নলোপাখ্যান" গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহারই পুত্র 

* বঙ্গে দাক্ষিণাতায-বৈদিক --প্রকেশবচজ্র চতবর্তাী ভট্টাচাধ্য । ২য় সং, পৃ, ২৩। 



প্রথম জীবন £ শিক্ষা ও কশ্ম ৪৫ 

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মুপ্রসিদ্ধ ব্রা্মনেতা এবং কবি ও সাহিত্যিক । 
পণ্ডিত হেষচন্ত্র বিগ্যারত্ব শিবনাথের জ্ঞাতিভ্রাতা। শিবনাথ 
'আত্মজীবনী'তে হেমচন্দ্রকে একাধিক বার 'জাতি-দাদা, বলিয়া! উল্লেখ 

করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের পিতা রামধন ভট্টাচার্ধা সংস্কতশান্ে হপত্তিত 

ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র--হেমচন্দ্র, মুর ও শ্রীনাথ। 

প্রথম জীবন 2 শিক্ষা ও কম্ম 

হেমচন্দ্র কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে অধায়ন করেন। 

অধ্যয়ন শেষ হইলে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্কুল্যে 
সরকারী বিছ্যালয়-পরিদর্শক বিভাগে সহকারী পরিদর্শক বাঁ সাব- 
ইনস্পেক্টরের পদে নিযুক্ত হইলেন। দূরদেশে যাইতে হইবে বলিয়া 
কিছুকাল পরে তিনি এ কন্ম ত্যাগ করেন। 

স্বনামখ্যাত কালীপ্রসন্ন সিংহ বিছ্যাসাগর মহাশয়ের তত্বাবধানে 

স্কৃতবিদ পগ্ডিতগণের সহায়তায় ১৮৫৮ শ্রীষ্টাব্ধে মহাভারতের অহ্বাদ- 

কাধ্য আরভ্ত করেন। ব্রাঙ্ষসমাজের আচাধ্য বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার 

মহাভারতের অন্যতম অন্বাদক ছিলেন; হেমচন্দ্রও একজন অনুবাদক 

নিষুক্ত হছন। মহাভারতের ১৭শ বা শেষ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৭৮৮ শকে 
(১৮৬৬)। ১৭শ খণ্ডের শেষে কালী প্রসন্ন “অষ্টাদশ পর্ব 'অন্বাদের 
উপসংহার” শীর্ষে এই অন্বাদ-রচনার ষে বিবর্ণ দেন, তাহার মধ্যে 

ছেমচন্দ্রের উল্লেখ আছে। ম্বৃত পণ্ডিত-অন্বাদকগণের কথা বলিয়! 

কালীপ্রসর লেখেন : 
“এখনকার বর্তমান শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ তর্কালঙ্কারঃ শ্রীযুক্ত 

রু্খন বিগ্ারত্ব, শ্রীধুক্ত রামসেবক বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীযুক্ত হেমচন্ত্ 



৪৬ হেমচজ বিভাবত্ব 

ভট্টাচার্য প্রভৃতি সদন্তদিগকে মনেয় সহিত সকতজচিতে হার হায় 
নষস্কার করিতেছি । এই সমত্ত হবিচক্ষণ কর্ণধারদিগেত্ কপাধলেই 

আমি অনায়াসে মহাভার়ত-দ্বরূপ সমুদ্রের পরপার প্রাপ্ত হইয়। কৃতার্থ 
হইলাম ।” 
অতঃপর তিমি “থগ্ডাকারে রঘুবংশ ও ভারবি অহ্ুহাদে প্রবৃত 

হয়েন ও পরে আদি ব্রাহ্মদমাজে মহধিদেবের নিকট পরিচিত হয়েন 
কিন্ত তখনও স্থায়ীভাবে ব্রাহ্মদমাজের সেবাব্রতে প্রবৃত্ত হয়েন নাই ।** 

হেমচন্দ্র দ্বাধীনভাবে বাঙ্গীকির রামায়ণ বাংলা ভাষায় অশ্বাদে 

প্রবৃত্ত হইলেন । প্বহুকাল ধরিয়া! মহাভারতের অনুবাদ-কাধ্য সম্পাদন 

হইলে বিছ্যারত্ব স্বাধীনভাবে বাল্পীকি রামায়ণের সমূল সটাক ও সাহুবাদ 
অতি মুন্দর সংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলেন । ইহাই রামায়ণের প্রথম 

অনুবাদ, যাহা বঙ্গদেশে প্রথম প্রকাশিত হয়। রামায়ণ প্রকাশের 

সময় বিদ্যারত্বের ষশঃসৌরভ চাঁরিদ্রিফে পরিব্যাপ্ত হয়। এবং তিনি, 
ৰন্কিমবাধু, চন্দ্রনাথ বন্থ, ছিজেন্জ্রবাবু [ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 1 প্রভৃতি 

অমেকানেক মনীধিগণের সহিত ঘনিষ্ভাবে সিলিত হয়েন। বামায়ণ 

প্রকাশের সময়ে ৬আনন্দচন্দ্র বেদাস্তধাঠীশ মহাশয় পরলোক গমন 

করিলে বিদ্যারত্ব মহাশয় ত্রাঙ্ষলমাজে ত্বাহার কার্ধা গ্রহণ করেন। 

মহাভারত ও রামায়ণ অন্থবাদ-কার্যে বিদ্যারত্বের জীবনের প্রায় ৩০ 

বসর অতিবাহিত হইয়া গেল।”ণ, 

এখানে উল্লেখযোগ্য ষে, হেমচন্্র রমেশচন্ত্র দত্ত মহাশয়ের সঙ্গেও 
ঘনিষ্ভাষে পরিচিত হইয়াছিলেন। “মহানির্বাণতন্ত্ম। পূর্বকা গুম্্* 
সম্পাদনে হেমচন্দ্র আনন্দচন্দ্র ব্দাস্তবাগীশের সহষোগী ছিলেন । 

৯ ভিরবোধিনা পতিকা_পৌষ ১৮২৮ শক। 
1 'ভবোধিলী পঙ্জিকা'-€শীব, ১৮২৮ শক । 



আদি ভ্রাঙ্গাসমাজ 

মহষি দেবেন্্রনাথের সঙ্গে পূর্বে পরিচিত হইলেও, মহাভারত অনুবাদ 
সমাধির (১৮৬৬) পর হইতেই হেমচন্ত্র আদি ত্রা্ষপমাজের সঙ্গে . 
একাস্তিক ভাবে মিলিত হইলেন। এই ছুই সংস্কৃত মহাকাব্য 
[ মহাভারত ও রামায়ণ ] অন্বাদে বিদ্যারত্বের সংস্কৃত রচমা ও 

বাংল! ভাষায় যেরূপ দক্ষতা জন্মিয়াছিল, তাহা বাস্তবিকই অনুকরণীয় । 

হেমচন্দ্র ১৮৬৭ গ্রীষ্টান্ধের এপ্রিল মাসে (বৈশাখ ১৭৮৯ শক) 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক-পদে বৃত হন। এই পদে তিনি পূর্ণ 

ছুই বৎসর কাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পরেও 'তববোধিনী পত্রিকার 

সম্পাদক এবং সহকানী সম্পাদক-পদে তিনি কিছুদিন কার্য করেন। 

হেমচত্দ্র কয়েক বৎসর আদি ত্রাঙ্মঘমাজের সহকারী সম্পাদক, 

যন্ত্রাধ্ক্ষ প্রভৃতি পদেও নিযুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন বর্ষের “তত্ববোধিনী 

পত্রিকায় তাহার এ সব পদে নিয়োগের সংবাদ যথারীতি বাহির 

হয়। ইহার প্রধান প্রধান কয়েকটির বিষয় নিয়ে প্রদত্ত হইল £ 
তদ্ববোধিনী পত্তিকার সম্পাদক £ বৈশাখ ১৭৮৯ শক--চৈত্রা ১৭৯০) 

বৈশাখ ১৭৯৯ শক-ভাদ্র ১৮০৬ শক 

যস্ত্রধ্যক্ষ : আশ্বিন ১৮৭৬ শক--টবশাখ ১৮*৭ শক 

তত্ববোধিনী পত্রিকার সহকারী 
সম্পাদক £ জ্যষ্ঠ ১৮০৭ শক-_ অগ্রহায়ণ (?)১৮১৯। 

বৈশাখ ১৮২১৯% হইতে মৃত্যুকাল 

( অগ্রহায়ণ ১৮২৮ শক ) পর্যন্ত । 

ক স্ভীযুক্ত পতিত হেসচঞ্স বিগ্ারত্ব 'তন্ববোধিনী পত্রিকা" সম্পাদন কার্যে নিবুষ্ত ' 
হইলেন"-তকধোধিনী পত্রিকা বৈশাখ ১৮২১ শক। বৈশাখ ১৮২৬ শক হইতে সহকারী 
সম্পাদককগে তাহার নাম পত্রিকার মুদ্রিত হয় 



পি. হেমচন্দ্র বিষ্ভাবত্ব 

'আরি ব্রাহ্মলমাজের সহকারী 

সম্পাদক £ মাঘ ১৮৩৪%---ভাদ্ ১৮০৬ শক ) 

পৌষ€) ১৮১৪-_চৈত্র ১৮২ শক 

হেমচন্দ্র আদি ক্রাক্ষমাজের উপাচার্ধযরূপে দীর্ঘকাল সমাজের 

উপাসনাকাধ্য নির্বাহ করেন। মীঘোৎ্সবকালে প্রথম দশ দিনের 

বক্তাদের মধ্যে তিনি অন্তম বক্তা থাকিতেন। তাহার ধর্মভিত্তিক 

বন্তৃতাগুলি বিশেষ পাণ্ডতিত্যপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইত। হেমচন্দ্রের রচনাও 
ছিল ধন্মভিত্তিক। “আদি ব্রাহ্মলমাজের প্রকৃত ভাব যাহাতে সঙ্কৃচিত 

না হয়, ব্্ারত্বের লেখনীর তাহার দিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল ।”গ* 

হেমচন্দ্র মহযি দেবেন্্রনাথকৃত পত্রাক্ষধন্ম” গ্রন্থের সংস্কৃত অনুবাদ 
করিয়াছিলেন । 

এশিয়াটিক (সাসাইটি 

হেমচন্দ্রের পাগ্তিত্য ছিল স্থবিদিত। এই কারণেই এশিয়াটিক 

সোসাইটি তাহাকে “বিবলিওথিক1 ইণ্ডিকা*র অন্তর্গত দর্শনের পুথি 

লম্পাদনে নিষুক্ত করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি হইতে অণুভাত্য নামক 

ব্দোস্তের ভাস তাহার স্থনিপুণ সম্পাদনায় বাহির হয়। 

* পরস্যকুমার বিশ্বাসের শলে। 

1 'তবোধিনী পত্রিকা'--পৌষ ১৮২৮ শক। 



দ্বিজৈক্্রনাথ ঠাকুর ও 'ড়জি' 
মহষি দেবেন্দ্রনীথের জ্যেষ্ঠ পুত্র দবিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে হেমচন্দ্রের 

বিশেষ বন্ধুত্ব ও হ্ৃদ্যত! ছিল। উভয়ে উভয়ের গুণে একাস্ত মুগ্ধ ছিলেন । 
সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সন্বদ্ধে সরস ও হাস্পূর্ণ আলোচনায়' শুধু 
ছেযচক্জের নিজগৃহ নহে, পল্লীও সরগরম হইয়া উঠিত। এ সম্বন্ধে 
আমরা নিক়রূপ বিবরণ পাইতেছি; ছ্বিজেন্্রনাথ হেমচজ্জরকে ড় 

বশিয়া সম্বোধন করিতেন £ 

“৬ঘ্বিজেন্্রনাথ ঠাকুর “ভড়জি"র (বিগ্ভারত্ব) সহিত আলোচনা 

ন1! করিয়া নিঞ্জের লেখ! প্রায় প্রকাশ করিতেন না। এই সব 

আলোঁচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিগ্রা যাইত এবং তঞ্জন-গঞ্জন ও 
কড়ি-ফাটান হাশ্যে পাঁড়া সরগরম হইয়া যাইত। ইংরাঁজীতে 

অপত্তিত হইয়াও বিচ্যারত্ব পুরাদমে আলোচনা চালাইতেন। 

৮ছ্িজেজ্জনাথের ভাষায় এ আলোচনা ছিল গজকচ্ছপের যুদ্ধেধ মত। 
৬দ্বিজেন্ত্রনাথ একবার নিজে আসিতে না পারিয়া এহেমেজনাথ 

সিংহের হাতে এক পত্র দিয় পাঠান। তাহার এক স্থানে ছিল £--- 

“এবার দ্বিজে গে নয়, এবার সিংহছে গজে বোঝাপাড়1।” 'থিড়জি” 
পন্বক্ধে ৬তিজেন্্রনাথের আরও ছুই ছত্র :--ভড়ঞ্জির অট্রহাপি বড্ড 

জমকালো, বুডঢার সদনে' তার আড্ডা জমে ভাল? |” 

আবার পাই 
“দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন £--- 

পাষাণ মুরতি-মন্দ, সর্দারের প্রায়, 

লাঠি হাতে ভাবে ভোর বান্নীকির জয় ।, 



৩ হেষচন্দ্র বিষ্যারত্ব 

“তাহার 'ভাবে ভোর অবস্থায় একটি সুন্দর 0০১০৩ তুলিয়াছিলেন 
*গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর । এ 0০৮০,র কোন কাপি সংগ্রহ করিতে পাকি 

নাই ।”* 

সাহিত্য-চর্চা 
হ্ষচন্দ্র কর্তৃক বাল্ীকি রামায়ণের অনুবাদ প্রকাশের কথ 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে । এ বিষয়ে কতকট! বিষ্তারিত বিবরণ 
নিম্নের উদ্ধৃতিতে পাওয়া যাইতেছে । মুন্্রণ-পারিপাট্যের প্রতি হেমচন্দ্রের 
আগ্রহ লক্ষণীয় £ 

“তত্ববোধিনী পত্রিকার সংঅবে তিনি আদি ক্রাক্ষসমান্জে 

প্রবেশ করেন, এবং পরে এ সমাঁজের উপাচাধ্য হন। ব্রাহ্মসমাজ- 

লাইব্রেরীর আশ্রয়ে আসিয়! তিনি রামায়ণের রসমাধুর্যে আকৃষ্ট হন। 
নানা স্থান হইতে পুথি সংগ্রহ করিয়! তিনি রামায়ণের পাঠোদ্ধার 

করেন এবং নানা পাঠীস্তর ও টাকা সমেত সাহ্বাদ রামায়ণ প্রকাশ 

করিতে সংকল্প করেন। কিছু মাত্র মূলধন না লইয়া! এই বিরাট 
ব্যাপারে হম্যক্ষেপ করিলেন, অথচ কাগজে ছাপাই-এ কোথাক্ 

কার্পণ্য করেন নাই। তাহার মতে সস্তায় ছাপাইয়া বিষয়বন্ধর 

অপমান করা হইত । অগ্রিম বাধিক মূল্য লইয়া মাসে মাসে কয়েক 
ফণ্দা করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন মাসিক পত্রের আকারে। 
ইহার অর্ধেকটায় থাকিত সংস্কৃত মূল ও টীকা, এবং বাকীটায় 
থাকিত অনুবাদ ।৮ণ* 

ঞ্ বর্তমান লেখকের নিকট লিখিত ভাঃ বলবিহারী মুখোপাধ্যায়ের গজ | পরে গ্ধু 
'পত্রাংশ' বলিয়া উলিখিত হইবে । 

+ পতরাংশ। 



সাহিত্য-্চচ্চ৷ী ৫১ 

থণ্ডশঃ রামায়ণ প্রকাশে হেমচন্দ্রের উদ্ভম দেখিয়। ঘারকানাথ ভর 

তাহাকে সটীক ও সাহবাদ রামায়ণ প্রকাশে অর্থ সাহাধ্য করিয়াছিলেন। 
এই অর্থ সাহায্যের ফল শুভ হয়নাই । শেষ পধ্যস্ত উভয়ের মধ্যে 
মকদ্দমা। হয়। আইনত হেমচন্দ্র অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য ছিলেন ন! 

বটে, কিন্ত তিনি পাই-পয্পসাটি পধ্যস্ত তাহাকে অর্গণ করেন। সমস্ত 

টাকা শোধ করিতে তিনি নিজেকে নিঃস্ব করিয়াছিলেন । 
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মূল বাল্সীকি রামায়ণের হেমচন্দ্র-কৃত 

সংক্ষিণ্ অনুবাদ রমেশচন্ত্র দত্ত-সম্পাদদিত হিন্দুশাস্ত্র--বষ্টভাগের অস্ততূক্তি 
হইয়াছে। 

হেমচন্দ্রের সাহিত্য-চ্চা শুধু সংস্কৃত বা বাংল! সাহিত্যের মধ্যেই 
নিবদ্ধ ছিল না। তিনি অধিক বয়সে পাশ্চাত্য দর্শনাদি আয়ত্ত 

করিবার জন্য ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করেন। এ সম্বন্ধে জানিতে 
পারি: 

“তিনি ইংরাজী নিভূল লিখিতে বা বলিতে পারিতেন ন!। 

কিন্তু পড়িয়া কষ্টে অর্থগ্রহ করিতে পারিতেন। এবং এইরূপ কষ্টে 

অর্থগ্রহ করিয়া শেষ বয়সে 41050875 15119 ০6180) আন্চোপাস্ত 
পড়িয়াছিলেন।”* 
বিগ্ারত্বের ইংরেজী ভাষায় দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন এবং সংস্কৃত কবিতা 

রচনা সপ্ঘদ্ধেও জান যায়। 

তাহার “অপ্রকাশিত অনেকগুপি সংস্কত কবিতা আছে। সেগুলি 

বাস্তবিকই অতি সুন্দর ও মর্দস্পর্শাঁ, ইহাতে আধুনিকতার গন্ধ লেশমাত্র 
নাই। বিগ্যারত্বের হৃদয় কবিত্বপূর্ণ ছিল, তিনি ইংরাজীও জানিতেন 

ক গরাংশ। 
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এবং পাশ্চাত্য দর্শনাদির যথাবথ ভাবার্থ নিজ প্রতিভাবলে হৃদয়ঙগম 
করিয়! ফেলিয়াছিলেন ।** 

ডারত-সঙ্গীত-সমাঁঞঙ্জ কর্তৃক জ্োভিরিন্্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 

'সলীত-প্রকাশিকা ১৩০৮, আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশিত হয়। 
পত্রিকাখানির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে তেইশ সংখ্যায় হেমচন্দ্র বিস্যারত্ব 

“রাগ-বিবোধ” নামক প্রপিদ্ধ সঙ্গীত গ্রন্থের তেত্রিশটি গ্লোকের 

অন্ুবাদসহ বিস্তৃত আলোচন1 কবেন। এই গ্রস্থখানিতে যোট ছুই শত 

গঁচিশটি স্লোক রহিয়াছে । ভরতের নাট্যশাস্ত্রের বিষয়বন্ত তিনি পৌঁষ 
১৩০৮ সাল হইতে মধ্যে মধ্যে পনর সংখ্যায় উক্ত 'সঙ্গীত-গ্রকাশিকা"য় 

প্রকাশিত করেন। 

হেমচন্দ্র বিশিষ্ট সংস্কৃতবিদি হইলেও বাংলা-সাহিত্য-সাধকদের 
সবিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। রুবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাহার উচ্চ ধারণা 

নিয়ের সরস উক্তিটিতে স্থপ্রকট £ 

“একবার আমরা সরম্বতী পুজা করি। প্রতিমা কিনিয়। 

আনা হয়। আনিবার পর দেখা গেল দেবীর হাঁতে বীণ। নাই। 

দেখিয়া বিগ্ভারত্ব মহাশয় বলিয়াছিলেন--'জোড়ার্সাকো! থেকে 

আসবার পথে রবিবাবু বীণাটা কেড়ে নিয়েছে । সেটা যোঁধ 

হয় ১৯০১ সাল, যখন রবীন্দ্র-লাঞ্ছনায় বঙ্গভাঁষ। শতমুখী। তখনকার 
দিনে টুলে৷ প্ডিতের মুখে ওরূপ উক্তি অপ্রত্যাশিত ।*ণ* 
এই প্রনঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন । ১৮৯৬ সন নাগা 

হেমচন্ত্র রবীন্দ্রনাথকে ছেলেমেয়েদের পাঠোপঘোগী “সংস্কৃত শিক্ষা” ছুই 
খণ্ড রচনায় সাহায্য করিয়াছিলেন। বুবীজ্জীবনীকার্ এ বিষয় লেখেন £ 

 'তত্ববোধিনী পত্রিক'--পৌষ ১৮২৮ শক। 
1 পত্রাংশ। 



চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য €ঙ 

“কাব্য সম্পাদন ছাড়া অন্যান কাজের মধ্যে চোখে পড়ে 

ছেলেমেয়েদের জন্ত গ্রন্থ সম্পাদন। পণ্ডিত হেমচজ্দ্র ভট্টাচার্ধে)র 
সহায়তায় "সংস্কৃত শিক্ষা নামে ছই খণ্ড গ্রন্থ এই সময় প্রকাশিত 
হয়! ৮ আগষ্ট ১৮৯৬ 117 

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 
হেমচন্্র চরিত্র অংশে বিশেষ উন্নত ছিলেন। তাহার পুত্রপ্রতিম 

ডাঃ বনবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্র হইতে আমি নানা প্রসঙ্গে বু অংশ 
উদ্ধত করিয়াছি। তিনি হেমচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 

“তাহার দীর্ঘ-গোর ক্সম্স দেহ, প্রশস্ত লঙ্গাট, প্রকাণ্ড মাথা, বিশাল 
চক্ষু, কর্ণ ও নাসিক! এবং অত্যুক্নতানুষ্ট-*-স্থগঠিত দুই চরণ সব কিছুই 
অনন্যসাধারণ মনে হইত। চিত্তের সারল্যে, দাক্ষিণ্যে, ওদাধ্যে ও 

অলোভিতায় তিনি ছিলেন আমার কাছে আদর্শ মহাপুরুষ |” 

তাহার নির্লোভতা ও সারল্যের নিদর্শনম্ব রূপ ভাঃ মুখোপাধ্যায়ের 
পত্র হইতে নিঙ্গের কয়েক পংক্তি উদ্ধারযোগ্য £ 

“তিনি ধনী হইবার আশায় বই ছাপান নাই। ছাপান 

বইগুলির অধিকাংশ দণ্তরীর কাছে যাইৰার পূর্বেই একে একে অদৃষ্ 

* 'রুবীত্র-জীবনী'--জীপ্রভাতকুমার সুখোপাধ্যার । ১ম খণ্ড (১৩৫৩), পৃ” +৩৫ | 

'সংস্কৃত শিক্ষা ছিতীয়গাগ রবী রচনাবলী অচলিত সংগ্রহ ছিতীর খণ্ডে মু্তিত হইয়াছে 
ইহার আখ্যাপত্র এইক্প £ ৰ 

“সস্কৃতি শিক্ষা। / ছিতীয় ভাগ / প্রীরবীজনাধ ঠাকুর প্রণীত । / বাশীকি রামারণ 

অনুধাদক / প্রীহেষচজে ভটটাচাধ্য কর্তৃক সম্পাদিত । /,.1896+ 



৫৪ হেমচন্দ্র বিষ্ঠারত্ব 

হইত। শেষ পর্ধান্ত তিনি নিজের জন্থ একখানি কাপিও রাখিতে 

পারেন নাই। এক্সন্ত কিন্ত তাহার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। 
পাচ টাক মূল্যের দ্রবোর বিনিময়ে যে পাঁচটি টাকা পাইতে হইবে, 
এ তত্ব তিনি বুঝিতেন না। আরও একটি আশ্চর্য ব্যাপার, 
৬দ্বারকানাথ ভঞ্জের সহিত তাহার ষে মনোমালিন্ত হইয়াছিল, 
তাহারও কোন লক্ষণ ভবিষ্যতে দৃষ্টিগোচর হয় নাই । ভঞ্জপরিবারের 

সহিত তীহার হগ্যতাই বরাবর লক্ষ্য করিয়াছি ।” " 

তর্থববোধিনী পত্রিকা”ও €( পৌধ ১৮২৮ শক ) বিদ্যারত্ব-চরিজ্রের এই 

দিকৃটির সপ্রশংস উল্লেখ করিয়াছেন। উপরস্ত, বিগ্ারত্বকে ঘে ব্রাঙ্গ- 

সমাজের সহিত যুক্ত থাকায় নান! লাঞ্চনা ভোগ করিতে হয়, ইহাতে 

তাহারও উল্লেখ আছে। পত্রিকা লেখেন £ 

“বিদ্যারত্বের হৃদয় সারল্যে পূর্ণ ছিল। ধাহারা তাহার সংস্পর্শে 

আমিতেন, তাহারাই তাহার বিরাট হৃদয়ের উদ্দারতায় মুগ্ধ হইতেন। 

আদি ক্রাঙ্ষপমাজের বেদী হইতে সময়ে সময়ে যে উপদেশ দিতেন, 

তাহাতে তাহার জ্ঞান ও হৃদয় উভয়েরই আশ্চর্য পরিচয় পাওয়া 

ঘাইত। ব্রাক্ষমমাজের জন্য বিষ্যারত্ুকে প্রথম বয়সে অনেক ত্যাগ 
ও নির্ধাতন সহ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু চরিত্র ও সাধুতাবলে তিনি 
শত্রুর ওশ্রছ্া-ভক্তি আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন।” 

মৃত্য 
হেমচন্দ্র বিছ্যারত্ব শেষ জীবনে কিছুকাল পক্ষাঘাতে শধ্যাশায়ী 

ছিলেন। এই সময়ে জোড়ার্সাকো টাকুর-গোঠী তাহার পরিবারের জন্ম 

পেন্সনের ব্যবস্থা করেন। ব্যক্তিগতভাবে ধাহারা তাহাকে শেষ সময়ে 



গ্ন্থাবলী £ সংস্কৃত-বাংলা ৫৫ 

সাহাধ্য করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকৃর এবং 

চক্্রনাথ বস্তুর নাম বিশেষ স্মরণীয় । হেষচন্দ্র ১৯*৬ সনের '১*ই ডিসেম্বর 

(২৪ অগ্রহায়ণ ১৩১৩) প্রায় পচাত্তর বৎসর বয়সে ইহধাম ভাগ 

করেন। তাহার মৃত্যুতে “তত্ববোধিনী পত্রিকা” (পৌষ ১৮২৮ শক ) 
এক প্রস্তাব লেখেন। ইহার অনেকাংশও আমি বিভিন্ন প্রসঙ্গে এই 

প্রবন্ধমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি । অন্থান্ত কথার মধ্যে 'পত্রিকা' লেখেন-_ 
“হেমচজ্জ্রের মৃত্যুতে আদি ব্রাঙ্মসমাজের ষে সমূহ ক্ষতি হইল, তাহা! 
সহজে পূর্ণ হইবার নহে।* 

গঙ্বাবলী £ সংহৃত-বাংল! 

রঘুবংশ। / সংস্কৃত মূল। / মললীনাঁথ কৃত সব্লীবনী টাকা / এবং / শ্রীযুক্ত 

হেমচন্দ্র ভট্টাচার্যকৃত অ্বাদ / সহিত ৮ সংখ্যায় / শ্রীবৈকুষ্ঠনাথ 
তত কর্তৃক / প্রকাশিত । পৃ. ৬+২৮৪+৪। সন ১২৭৫ [ইং ১৮৬৮] 

পুত্তকখাঁনি “বিবিধ পুস্তক গ্রকাশিকা” গ্রস্থমালার অন্তর্গত। 

সম্পাদক বৈকুঠনাথ দত “উপসংহারে, ( পৃ. %০, ৬০ ) 'রঘুবংশ” অন্থবা 
ও প্রকাশ সম্বন্ধে নিয়োবপ লিখিয়াছেন ঃ 

“যে সকল পণ্ডিতগণের পরিশ্রমে রঘুবংশখানি” অন্গবারিত 

হইয়া উঠিয়্াছে এস্কলে তাহাদের নামোক্পেখ করিতেছি। 

শ্বদেশীহরাগী শ্রীযুক্ত কালীপ্রস় দিংহ মহোদয়ের পুরাণ সংগ্রহের 
মহাভারত অনুবাদ কার্ষ্যে ধাহারা সহায়তা করিস্কাছিলেন, 

তাহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অধোধ্যানাথ পাকড়াশী ও শ্রীযুক্ত হেষচজ, 
ভট্টাচার্ধ্য আমাদের রঘুবংশের অন্বাদ কার্যে ব্রতী হন। শ্রীযুক্ত 
অধোধ্যানাথ পাকড়াশী মহাশঙ্জ প্রথম সর্গের কয়েকটি শ্লোক অঙ্গবাদ 



১০ হেয়চর বিভারত্ব 

করিয়াই কল্লিক্লাতা ব্রাহ্ম-সমাজের রাধ্যে আবদ্ধ হন; তঙ্লিবন্ধন 

ঝীযুক্ত হেমচন্দ্র ট্রাচার্ধ্য মহাশয় আমাদের এই কার্ষোর ভার গ্রক্ণ 
রুবেন। প্রথম সর্গের কয়েকটি ক্লোক ব্যতীত দ্বাগ্যোপাস্ত 

সসুদ্ায় রঘুবংশখানি উক্ত ভট্রাচার্ধ্য অনুবাদ করিসাছেন। ইনি 
এক্ষণে তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক । আমর! ইহার রূচনাশক্তির 
পরিচয় কি দিব? উল্লিখিত মহাভারত ১৪ এই রঘুবংশ এবং বর্তমান 
তত্বরোধিনী পত্রিকাই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । আমর! 

ইহার সহদয়তা ও অমায়িকতা গুণে ঘারপর নাই আপ্যাম্মিত আছি। 
পরিশেষে বক্তব্য হুগলী নরুম্যাল স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত 

কালীপ্রসন্ন বিদ্ভারত্ব এই রুঘুবংশের কয়েক সর্গ অন্ুগ্রহপূর্ববক 
দেখিয়া দিয়াছেন। ইনিও একজন এ মহাভারতকার্যে লিঞ্চ 

ছিলেন।» 

কিরাত্বাজ্ুলীয় । ভারবি। সংস্কত সহ বাংলা অন্বাদ। পৃষ্ঠা 
ংখযা যথাক্রমে ১৪৪১ ১৭৬। 

ইত্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকায় (৬০1. [1], 28৮ 1৬, 

0. 186) কিরাতার্জুনীয়ে'র প্রকাশকাল “১৮৬৭, দেওয়া! হইয়াছে । কিন্ত 

ইহার অন্থবাদ ও প্রকাশ যে “রঘুবংশ প্রকাশের পরে আরব্ধ হয়, 

“বিবিধ পুস্তক প্রকাশিকা'র সম্পাদকের নিম্ন উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কার 

বুঝা ঘায়। ইহাও 'রঘুবংশ" গ্রন্থের উপসংহার* হইতে উপরি-উদ্ধৃত 
ংশের অব্যবহিত পরে আছে : 

"আমরা এই সকল উদারচরিত পণ্ডিতগণের সহায়তা, বিস্তা্ছ- 
রাগী, দেশহিতৈষী ধনবান্ মহাশয়দিগের বিশেষ আঙ্ছকুল্য এবং 
উৎসাহী পাঠক ও সহ্দয় বান্ধব্বর্গের সাহাধ্য অবলগ্বনপূর্বক 

মহাকধি কালিদাস প্রণীত রঘুবংশ খানির অনুবাদ সমাধা! করা ত 



গ্রস্থাবলী ;: সংক্কত-বাংলা ৫9. 

অপেক্ষাকৃত কিছু সাহস পাইয়াছি ; এক্ষণে করিবর ভারবি বিরচিক 

ক্রিরাতাক্জুনীয় কাব্য প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম । উত্ত শ্রীযুক্ত হেচজ 
ভট্টাচার্য মহাশয় এই গ্রস্থথানিও অন্বাদ করিতেছেন ।” 

রাগায়ণ। রামানজের চীকাসহ সংশোধিত সংগত ও বাংলা। 

সটাক লংন্কত ও বাংলা অনুবাদ ৬৪ পৃষ্ঠ পরিমিত প্রতি খণ্ডে 
১৮৬৯-১৮৮৪ সনের মধ্যে প্রকাশিত । 

বালকাণ্ড। ১৮৬৯-৭০ 

অধোধ্যাকাণ্ড। ১৮৭০ 

অরণ্য কাণ্ড । ১৮৭৪ 

কিছ্ধিদ্ধ্যাকাণ্ড। ১৮৭৫ 

স্থন্দরকাণ্ড। ১৮৭৮ 

লঙ্কাকাণ্ড । ১৮৭৮-৮০ 

উত্তরাকাণ্ড। ১৮৮৪ 

প্রতিটি কাণ্ডের আখ্যাপত্রে, 'দবারকানাথ ভঞ্জের অ্মত্যহসারে”” 

এইরূপ উল্লেখ আছে। সংস্কতে লিখিত বালকাণ্ডের ভূমিকা এখানে. 
উদ্ধৃত হইল £ 

বিজ্ঞাপনম্ 

দুর্দাস্তদৃ্ধ-দানব-ঘল-দলনোদ্দীপিত-কীর্তেবিকর্তনকুলকুমারন্য রাম 

চারু-চরিত চিত্রিতং বিচিজমিদং রামায়ণং মহত্প্রমোদস্থানং ভরত- 

বিষয়্বাস্তব্যানাং. বিদপ্ধ-বিৎজ্জন-পরিষদাম। অপূর্ববস্ত-রস-ভাব' 
বিশেষোদাররমণীয়েহস্মিন্ দৃশ্ততে বিষয়াস্তরবাসিনামপ্যনক্লীয়ান্ আদরঃ ১" 
এতন্ত তৃ কবি-কুলোপভীব্যস্ত মহাঁকাব্যস্য বহুদিনাদার্ভ্য সৌলত্য- 
মুপপাদদ্িতুৎ মনসি মে মহান্ প্রযত্বঃ সমজনি। কিন্ত বহ্বাকাসকরং 



৮ হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব 

বুব্যয়সাঁপেক্ষমিদমিতি নিরপেক্ষপ্রীয় এবাসমূ। অথ অতীতে বহুতিথে 

কালে ধর্মকামেন শ্রীমতা দ্বারকানাথভগ্রেনাঞ্তসা মদীয়ং ভাবমবগয্য 

বিভাব্য চ চরিতবৈভবং প্রতিপাগ্যনাম্নকশ্য আদিষ্টোহম্মি সান্বাঁদং 
সটাকঞ্চ রামায়পং প্রচীরক্িতুম্। প্রারন্ধে চ কার্ধ্যবিস্তরে গ্রন্থস্তাতি- 

ছুমস্তরতয়া! আহতেঘস্মদ্দেশ-প্রচলিতেষু আদর্শেষু বিভিন্নপ্রায়ং পাঁঠ- 
পরিপাটীকমালোকা সংশয়িতচিত্তবৃত্তিরভবং যতিমকরবঞ্চ দাক্ষিণাত্যানাং 

পাশ্চাত্যানাং চ পুস্তকানামাশ্রয়ে । তত্রত্যা হি সর্ধ্বে লিপিকবাঃ সংস্কার- 

বিরহাৎ সন্দর্ভশ্ত বৈষগ্যমবৈধগ্যৎ ব। কিমপ্যলভমানঃ হদর্শং কত বাদর্শং 
লিখস্তি। বঙ্গদেশে তু তদ্বৈপরীত্যমেব দৃশ্ঠতে। অত্র হি বহুষু শাস্ত্েযু 
কতশ্রমাঃ প্রায়শঃ পণ্ডিতা এব লিপিকরাঃ। অতন্তে সংশোধনাছরোধেন 
স্বেচ্ছাত: স্বকপোলকলিতং পাঠমাকলধ্য যোজয়স্তি তেনৈব এতদ্দেশ 

প্রচলিতেযু তেষু গ্রস্থেষু পরস্পরবৈধম্যং শ্লোকাধিকামধ্যায়াধিক্যঞ্চ 
সমুপজাতম্। নম জানে কিমিদমচুষ্টিতং সন্দেহদোলায়িতধিয়। 

অতোইহমিদানীমভ্যর্থয়ে প্রেক্ষাবতামাভি-মুখ্যমিতি । 

কলিক্ষাতা 
ত্রাঙ্মলমাজশ্য শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচাধ্যস্ত 
সংবৎ ১৯২৫ । 

সংস্কৃত 

স্থণুষ্তাব্তম্। বাদরায়ণ-প্রণীত-বেদাস্তহুত্রন্ত বল্পভাচার্ধ্কত-ছ্বৈতা- 
ছৈতপরং ব্যাখ্যানম্। ১৮৮৮-১৮৯৭ । 

এশিয়াটিক পোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “বিবলিওথিক1 ইপ্ডিক 
গ্রশ্থমালার অন্তর্গত । ইহার ভূমিকা ইংরেজীতে লিখিত। হেষচশ্ 



গ্রশ্থাবলী £ সংস্কৃত-বাংল৷ ৫৪ 

ভিনখানি পুধির পাঠ গিলাইম়া এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন । 

ভূমিকাটি এই্ষপ ; 
*ড81150050875,8 58090855555 18 50. 95619105617 2815 ০৮৮ 10 

৪1৫ 90308545609 0০৮ 000৭6567 10 জ1)100 51159709995 % 

2058 68190 6০ 68591181629 1) স165058158009821709 00 86 ৪8061801167 

01 8209 98009 00819909510 01100101698, ৪900০0:5558 ৮7 ৪৫1০ 6368 

19800 টবছিঠওনা 10019, আ101 979 0890 10 629 88029 দা৯ ৮ 

85000808705, 5০ 68681180520 00202017866 018 &0 5165 0০০6:179, 

16 2959886০109 ৪5৫৫1৪৫ 27 811, 10 8816106 609 *8000105835 1 

19559 93:8121090 6108 61099 1205%001801108 9০990198০01 16 006 ০1 6218 

8৪ £6981590 1:02 191, 00500888 20061896 10100 06, 16510005618 

[81055605826 60৩ 60120 1020 1090000852 10%8 ড5270050, 01 515989 

619 119, ৪02৮ ০৮ 102, 930900৯2050 18 609 7250986 8000:869, 11059 

081619]115 000816069790 69 0166026 285011085 ৪15৪2 10 10889 80169 

8188, 800 1 ৪051] 9০081068270) 18002 802017 £95:090 11 625 

£820109935% 88 91650 105 2009, 209968 আ181) 6৩ 02:০৯] 01 6109 

20110, 
17600070001 ড় 10591608,+, 

ব্রান্মধন্্ঃ/ হুগৃহীতনামধেয়ন্ত / মহষের্দেবেন্্রনাথশ্তাভ্যনুজয়! / তদীয় 
সভাধ্যক্ষ শ্রীহেমচন্দ্র বিগ্ভারত্বেন / সংস্কতেন সংকলিতমনা বিবৃত 

সহিত: / শক ১৮১৭ (বেঙ্গল লাইভ্রেরী ক্যাটালগে প্রদত্ত প্রকাশ- 

কাল--১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ )। 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত ত্রাক্ষধর্ধের সঙ্কত অন্থবাদ। দেশ-বিদেশের, 

বিদঞ্ধসমাজে ইহ! সবিশেষ প্রশংসিত হইয়াছে। 

বাংল। 

হিন্দুশান্্র। যষ্ঠ ভাগ। রামায়প। ১৮৯৬ ইং। 

রমেশচত্র দত্ত প্রখ্যাত পণ্ডিতগণের দ্বারা বাংল! ভাবায় শাস্ত্র 
গ্রন্থসমূহের সংক্ষেপে অন্বাদ করাইয়া! প্রকাশ করেন (১৮৯৯৭ )। 



৬ হেষতজ্জ বিচ্যারত্ব 

বমেশচন্দ্র ছিলেন সাধারণ সম্পাদক । 'রামায়ণেশ্র শুচনাক্স তিনি নিজ 
স্বাক্ষরে নিয়ের ভূমিকাটি লেখেন £ 

"পগ্ডিতবর শ্রীহেমচন্দ্র বিদ্যারত্ব ইতিপূর্বে মূল সংস্কৃত রামায়ণ 
. এবং তাহার একথানি বিস্তীর্ণ ও সর্বাজস্থন্দর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ 

করিয়া বঙ্গদেশে কীর্তিলাভ করিয়াছেন। তাহার অনুবাদের গ্তায় 
রামায়ণের উত্কৃষ্ট বঙ্গানুবাদ আর একখানিও নাই। তাহার কৃত 

রামায়ণের এই সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত বঙ্গীয় পাঠক মাত্রের নিকটই 
আদরণীয় হইবে, তাহাতে অণুযাত্্ সন্দেহ নাই। তিনি বহু 

পরিশ্রম ত্বীকার করিয়া এই কাধ্য সম্পাদন করিয়। বাঙ্গালী 
পাঠকদিগের জন্য একখানি অতি আবশ্তকীয় ও উপাদেয় গ্রন্থ প্রস্তুত 

করিয়াছেন, এবং আমাকে যারপরনাই অন্থগৃহীত করিয়াছেন ॥ 

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত” 

রচনার নিদর্শন 

“এ গোদাবরীর সারসশ্রেণী বিমানবিলম্বিত কাঞ্চন কিস্কিণীর শব 

শ্রবণে নতোমগ্ডলে উখিত হইয়া 'ষেন তোমার প্রত্যুদগমন করিতেছে । 
হেজানকি! বছদিনের পর এই পঞ্চবটা দেখিয়া আমার মনে আনন্দ 
উপস্থিত হইতেছে । তোমার কটিদেশ অতিশয় স্থকুমার হইলেও তুমি 
কলস ঘ্বারা সলিল সেচন করিয়া এই পঞ্চবটার রসাল শিশু সকলকে 

' পরিবদ্ধিত করিয়াছিলে। তুমি এই স্থানে ষে সমস্ত কুষ্লার ম্বগকে 

লালন পালন করিতে, এ দেখ, তাহারা এক্ষণে উর্ধমুখে আমারিগেক 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। আমি মগ! হইতে এই পঞ্চবটীক্ক 



রচনার নিধর্শন ৬১ 

গোদাববী সরিধানে প্রতিনিবৃত্ব ও উহার তরন্থসঙ্গশীতল সমীরণঘছারা 
গতরুম হইয়া নিজ্জিনে বেতসগৃহে তোমার উৎসঙ্গে মস্তক সঙ্গিবেশীত 
করত নিদ্রিত হইতাম, এক্ষণে তাহা বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে । বিনি 

ক্রভঙ্জা মাজেই রাঁজ। নহুষকে ইন্দ্ত্ব পদ হইতে পরিভ্রষ্ট করিয়াছিলেন 

এই সেই আবিল সলিলের স্বচ্ছতা সম্পাদক মহধি অগন্তোর আশ্রম পদ। 

সেই অনিন্দিত কীর্ি মহধির হবির গম্ধ পরিপূর্ণ গগনস্পর্শী গারহপত্য 
প্রভৃতি অশ্রিত্রয়ের শিখা আত্তাণ করাতে আমার অস্তঃকরণ বরজোগুণ 

বিমুক্ত হইয়! বিশুদ্ধভাব অবলম্বন করিতেছে । 

হেমানিনি! এ মহধি শাতকণির পঞ্চার্চার নামক ক্রীড়া সবোবর 
নিরীক্ষিত হইতেছে । এঁ সরোবরের চতুদ্দিক কানন সমাচ্ছন্ন হওয়াতে 
অতিদূর প্রভাবে উহা! মেঘ মধ্য হইতে ঈষৎ পরিদৃশ্ঠমান শশাঙ্ক বিশ্বের 
স্তায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে । পূর্বেবে এ মহধি মুগগণের সহিত সঞ্চর্ণ 
পূর্বক কুশাঙ্থুরমাত্র আহার করিয়া অতি কঠোর তপোন্ষ্ঠান 

করিয়াছিলেন । তদ্দ্শনে সুররাজ ইন্দ্র সাতিশয় ভীত হইয়া পীচটি 
অপ্দসরার যৌবনরূপ কপট যন্ত্রে উহাকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এক্ষণে 
সলিলাস্তর্গত প্রাসাদবাসী সেই মহষি শাতকণির নভোমগুলগত 

অভিবিষ্তীরণ মুদ্ধবনি ও সঙ্গীত শব্দের প্রতিধ্বনি দ্বার! পুম্পকের 

চন্দ্রশালা সকল ক্ষণকালের নিমিত্ত মুখরিত হইতেছে। 

এই স্তীক্ষনামা শান্ত চরিত্র আর এক তপন্বী ইন্ধন প্রজ্বলিত 
হতাশন চতুষ্টয়ের মধ্যবর্তী ও সুর্ধযাডিমুধী হইয়া! তপো হুষ্ঠান করিতেছেন। 
ইহার তপস্তা দর্শনে ইন্দ্রেরও অস্তঃকরণে ভয় স্থ্ণার হইয়াছে। 

স্থরাজনারা সহাশ্যমুখে কটাক্ষ নিক্ষেপ ও ছলক্রমে ঈষৎ মেখলাদাম 

প্রদর্শন প্রভৃতি বিলাসচেষ্টা দ্বারা ইহার চিত্ত বিকৃত করিতে সমর্থ হয় 
নাংি। ক্র উর্দবান্ছ স্থৃতীক্ষ তপোধন থে হন্তে মগরদিগের কতুতি 
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খিনোদন ও কুশাগ্র ছেদন করিয়া থাকেন, অক্ষমাল! বলয়ধারী সেই 
দক্ষিণ হত্ত আমার ঈম্মানার্থ থোচিত প্রসারিত করিতেছেন। উনি 

মৌনত্রতী বলিয়। ঈষৎ শিরঃকম্প দ্বারা আমার প্রণাম প্রতিগ্রহ করি! 
বিমান ব্যবধান মুক্ত শ্বীয় দৃষ্টি পুনরায় হুধ/মগ্ডুলে সংসক্ত করিতেছেন ।” 
( রঘুবংশ, পৃ. ২৩৪-৩৬ ) 

*অনস্তর শরৎকাল অতীত ও হেমন্ত সমুপস্থিত হইল। তখন বাষ 

একদা রাত্রি প্রভাতে ্নানার্থ রমণীয় গোদাবরীতে যাইতেছেন, বিনীত 

লল্মণও কলশ লইয়! জানকীর সহিত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছেন। 

তিনি গমনকাঁলে কহিলেন, প্রিয়স্কদ | যে ঝতু আপনার প্রিয়, এক্ষণে 

ভাহাই উপস্থিত। ইহার প্রভাবে সংবৎসর যেন অলঙ্কৃত হইয়। 
শোভিত হইতেছে। নীহারে সর্বশরীর কর্কশ হইয়াছে, পৃথিবী শস্যপূর্ণ, 
জল স্পর্শ করা দুষ্কর এবং অগ্নি স্বথসেব্য হইতেছে। এই মময় সকলে 

নবান্ন ভক্ষণার্থ আগ্রয়ণ নামক যাগের অনুষ্ঠান দ্বারা পিতৃগণ ও 

দেবগণের তৃপ্তিসাধন করিয়। নিষ্পাপ হইয়াছে । জনপদে ভোগ্যদ্রব্য 

্বপ্রচুর, গব্যের অভাব নাই? জয়লাভার্থী ভূপালগণও দর্শনার্থ তন্মধ্যে 
সতত পরিভ্রমণ করিতেছেন। এক্ষণে হুর্ধ্যের দক্ষিণায়ন, স্থতরাং 

উত্তরদ্িক তিলকহীন স্ত্রীলোকের গ্ঠায় হতণ্রী হইয়া গিয়াছে। স্বভাব 

হিমালয় হিমে পূর্ণ, তাহাতে আবার হ্ুধ্য অতিদূরে, স্থতরাঁং স্পষ্টতই 

উহার হিমালয় এই নাম সার্থক হইতেছে । দিবসের মধ্যান্ছে বৌন্র 
অত্যন্ত সুখসেব্য, গমনাগমনে কিছুমাত্র ক্লান্তি নাই, কেখল জল ও ছায়। 

সহ্ হয় না। নুর্ধ্যের তেজ মৃদু হইয়াছে, হিম হথেষ্ট, অরণ্য শুন্তপ্রায়, 
এবং পদ্ম নীহারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে । এক্ষণে রজনী তৃষারে সতত 

ধুসব হইয়া থাকে, কেহ অনাবৃত স্থানে শয়ন করিতে পারে না, পুষ্চ 
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নক্ষত্র দৃষ্টে রাত্রিমান অন্মান করিতে হয়, শীত বৎপরোনাহ্ি, এবং 
প্রহর সকল স্ুদীর্ঘ। চন্দ্রের সৌভাগ্য হৃর্ধ্ে সংক্রমিত হইয়াছে, এবং, 
চন্দ্রমগ্ুলও হিমাবরণে আচ্ছন্ন থাকে, ফলত এক্ষণে উহা নিঃশ্বাসবাণ্পে 

আবিল দর্পপতলের ন্যায় পরিদৃশ্তমান হয়। পৃথিমার জ্যোত্্। হিমজালে 
ম্লান হইয়াছে, নুতরাং উহ! উত্তাপমলিন। সীতার ন্তাঁয় লক্ষিত হইতেছে, 
কিন্ত বলিতে কি তাদৃশ শোভিত হইতেছে না। পশ্চিমের বাস্কু 
স্বভাবতই অহ, এক্ষণে আবার হিমপ্রভাবে প্রাতে দ্বিগুণ শীতল হইয়। 

বহিতে থাকে । অরণ্য বাঁষ্পে আচ্ছন্ন, ষব ও গোধুম উৎপন্ন হইয়াছে, 
এবং হুর্য্যোদরয়ে ক্রৌঞ্চ ও সারস কলরব করাতে বিশেষ শোভিত 
হইতেছে । কনককাস্তি ধান্য খঙ্জুরপুষ্পের স্তায় পীতবর্ণ তওুলপূর্ণ 

মস্তকে কিঞ্চিৎ সন্গত হইয়া শোভা পাইতেছে। কিরণ নীহারে জড়িত 

হইয়! ইতত্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে ঘ্িপ্রহরেও স্যধ্য শশাহ্কের ন্যায় 

অনুভূত হইয়া থাকে। প্রাতের রৌদ্র নিস্তেজ ও পাওুবর্ণ, উহা 
নীহারমণ্ডিত তৃণশ্তামল ভূতলে পতিত হইয়া অতি স্রন্দর হয়। এ 

দেখুন, ব্ন্য মাতঙ্গেরা তৃষ্ণার্ত হইয়া স্থশীতল জল স্পর্শ পূর্বক শরণ 

ংকোচ করিয়া লইতেছে। যেমন ভীরু ব্যক্তি সমরে অবতীর্ণ হয় না, 
সেইব্বপ হংস সারস প্রভৃতি জলচর বিহন্সেরা তীরে সমুপস্থিত হইয়াও 

জলে অবগাহন করিতেছে না। কুহ্ুমহীন বনশ্রেণী বাস্তিকালে, 

হিমান্ধকারে এবং দ্রিবাভাগে নীহারে আবৃত হুইয়। যেন নিদ্রায় লীন 
হইয়া আছে। নদীর জল বা্পে আচ্ছন্, বালুকারাশি হিমে আর 

হইয়াছে, এবং সারসগণ কলরবে অনুমিত হুইতেছে। তুষারপাত, 
সুর্যের মৃদুতা ও শৈত্য এই সমস্ত কারণে জল শৈলাগ্রে থাকিলেও 

স্ন্বাছু বোধ হয়। হিমে নষ্ট হইয়! মণালমাত্রে অবশিষ্ট আছে, উহার 

কেশর ও কণিকা শীর্ণ” এবং জরাগ্রভাবে পঞ্জে সকল জীর্ণ হইয়া 
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গিয়াছে, এক্ষণে উহার আর পূর্ববৎ পোতা নাই। আর্য! এই সময় 
নন্দীগ্রামে ধর্দপরায়ণ ভরত দুঃখে সমধিক কাতর হইয়া জ্যেষ্ঠভক্তি 

দ্রিবন্ধন তপোন্ষ্ঠান করিতেছেন । তিনি রাজ্য মান ও বিবিধ তোগে 
উপেক্ষা করিয়া, আহার সংযম পূর্বক ভূতলে শয়ন করেন। বোধ 

হয়, এখন তিনিও ন্নানার্থ গ্রকৃতিবর্গে পরিবৃত হুইয়া সরযূতে গমন 

করিতেছেন। ভরত অত্যন্ত সখী ও স্থকুমার, জানি না, এই রাত্রিশেষে 
হিমে নিপীড়িত হইয়া কি প্রকারে সরযূতে অধগাহন করিতেছেন । 
তিনি ধর্দদজ্ঞ সত্যনিষ্ঠ জিতেক্দ্রিয় মধুরভাষী ও সুন্দর) তাহার বাহন 
খআজামৃলছ্িত, বর্ণ শ্যামল ও উদর সুক্ষ) তিনি লজ্জাক্রমে কখন নিষিদ্ধ 

আচরণ করেন না। সেই পদ্মপলাঁশলোচন ভোগস্থখ তুচ্ছ করিয়া 
সর্ধাংশে আপনাকে আশ্রয় করিয়াছেন। আপনি বনবাসী হইলেও 
ঘিনি তাপসের আচার অবলম্বন পূর্বক আপনার অন্ুকরণ করিতেছেন । 
আর্য! এইরূপ কার্যে স্বর্গ ষে তাহার হস্তগত হুইবে, ইহাতে আর 

কোন সন্দেহ নাই। প্রবাদ আছে যে, মনুষ্য মাতৃত্যভাবের অন্গসরণ 

করিয়। থাকে, ফলত তিনি ইহার অন্তথা করিলেন। হায়! দশরথ 

যাহার স্বামী, স্থশীল ভরত যাহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী কিবূপে তাদৃশ 

ক্রুরদগশিমী হইলেন । 

ধল্মপরায়ণ লক্ষণ শ্রেহভরে এইরূপ কহিতেছিলেন, এই অবসরে 
রাম কৈকেয়ীর অপবাদ সহিতে না পারিয়া। কহিলেন, বস! তুমি 
ইক্ষণকুনাথ ভরতের এ কথা কও। মাতা কৈকেমীর নিন্দা কখনই 
করিও না। দেখ, আমার বুদ্ধি বনবাসে দৃঢ় ও স্থির থাকিলেও পুনরায় 

ভরত-ন্মেহে চঞ্চল হইতেছে । তাহার সেই প্রিয় মধুর হৃদয়ছারী অৃততুল্য 
ও আহলাদকর কথ! সততই আমার মনে পড়িতেছে। লক্ষণ! জানি 

না, আমি আবার কবে ভরত প্রভৃতি মকলেরই সহিত সমবেত হইব ! 
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রাম এইরূপ বিলাপ ও পরিতাপপূর্বক গোঙ্ধাবরীতে গিয়া জানকী 
ও অক্ষণের সহিত মান করিলেন। পরে সকলে দেবতা ও পিতৃগণের 

তর্পৰ করিয়া উদদিত কুর্ধ্য ও দেবগণের স্তব করিতে লাগিলেন। ভগবান্ 

রুদ্র যেমন নন্দী ও পার্ধতীর সহিত ন্ানাস্তে শোভা পান, এ সময় 

রামেরও সেইরূপ শোভা হইল ।*--অরণ্যকাণ্ড, পৃ. ৫৪-৮। 

“হনুমান শিংশপ! বৃক্ষে প্রচ্ছন্ন হইয়া জানকীরে দেখিবার জন্য 
ইতন্ততঃ দৃষ্টি প্রসারণ করিতে লাগিলেন। অশোকবন কল্পবৃক্ষে 
স্থশোভিত, তথায় দিব্য গন্ধ ও রস সততই নির্গত হইতেছে । এ বম 

নানাক্প উপকরণে সুসজ্জিত, দেখিবামাজ্ নন্দনকানন ধলিয়া বোধ 
হয়। উহার ইতস্ততঃ হন্ম্য ও প্রাসাদ, কোকিলের মধুরকঠে নিরম্তর 
কুহুরব করিতেছে । সরোবর স্বর্ণপদ্মে শোভমান, অশোকবৃক্ধ সকল 

কুস্থমিত হইয়া সর্বত্র অরুণস্ত্রী বিস্তার করিতেছে । এ স্থানে সকলকপ 

ফলন পুষ্পই সুলভ, নানাবূপ উৎকৃষ্ট আসন ও চিত্রকম্বল ইত স্ততঃ 

আস্তীর্ণ রহিয়াছে । কাননভূমি স্থবিস্তীর্ণ, বৃক্ষের শাখা প্রশাথা নকল 

বিহঙ্গগণের পক্ষপুটে অমাচ্ছন্ন, সহল! যেন পত্রশূন্ত বলিয়৷ লঙ্ষিত 
হইতেছে। পক্ষিগণ নিরস্তর বৃক্ষ হইতে বৃক্ষাস্তরে উপবেশন করিতেছে, 

এবং অঙ্গসংল্গ্ন পুষ্পে অপূর্ধব শ্রী ধারণ করিতেছে । অশোকের শাখ। 
প্রশাখা সমস্তই পুষ্পিত; কণিকার পুম্পভরে ভূতল স্পর্শ করিতেছে ? 

কিংশুক সকল পুষ্পস্তবকে শোভিত; কাননভূমি এ সমস্ত বৃক্ষের প্রভায় 

যেন প্রদীপ্ত হইতেছে। পুন্রাগ, সপ্তপর্ণ, চম্পক ও উদ্দালক বৃক্ষ সকল 
কুক্মিত। কাননমধ্যে বুদংখা অশোক নিরীক্ষিত হইতেছে । তন্সধ্যে 

কোনটি ত্বর্ণবর্ণ, কোনটি অগ্নির স্তায় প্রদীপ্ত, এবং কোনটি নীলাগনতুল্য 
স্থন্দর। এ অশোকবন দেবকানন নন্দনের ন্যাক্স এবং ধনাধিপ্তি/ 

€ 



৬৬ হেশচন্দ্র বি্ছ্ভারত্ু 

কুবেরের উদ্ভান চিত্ররথের ন্যায় স্থদৃশ্ত ; বলিতে কি, উহা! তদপেক্ষাও 
অধিকতর মনোহর ; উহার শোভাসমৃদ্ধি মনে ধারণ করা যাঁয় না। 

উহা যেন ছিতীয় আকাশ, পুষ্প সকল গ্রহ নক্ষত্রের ন্যায় লক্ষিত 

হইতেছে । উহ যেন পঞ্চম সমুদ্র, নানারপ পুষ্পই ষেন রত্বশ্রী প্রদর্শন 
করিতেছে । এ অশোৌকবনে নানারূপ পবিত্র গন্ধ, উহা গদ্বপূর্ণ 

হিমাচল এবং গন্ধমাদনের ন্যায় বিবাজিত আছে। অদূরে অতুযুচ্চ 
চৈত্যপ্রাসাদ, উহা গিরিবর কৈলাসের ন্যায় ধবল, উহার চতুদ্দিকে সহস্র 
সহম্র স্তস্ত শোভিত হইতেছে; সোপান সকল প্রবালরচিত, এবং 

বেদিসকল স্বর্ণময় ; উহা] শ্রীসৌন্দধ্যে নিরন্তর প্রদীপ্ত “হইতেছে, এবং 

লোকের দৃষ্টি যেন অপহুরণ করিতেছে । উহা! গগনম্পর্শা ও 
নিশ্মল। 

মহাবীর হুম্ধমান এ অশোকবনের মধ্যে সহসা একটি কামিনীকে 

দেখিতে পাইলেন । তিনি বাক্ষমগণে পরিবৃত; উপবাসে যারপর নাই 
কশ ও দীন। এ রমণী পুনঃ পুনঃ স্থদীর্ঘ ছঃখনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন। 
নানাক্প সংশয় ও অনুষানে তাহাকে চিনিতে পারা ষায়। তিনি 

শুরুপক্ষীয় নবোদিত শশিকলার ন্যায় নিশ্শল ; তাহার কান্তি ধূমজীল- 
জড়িত অগ্নি-শিখাঁয় উজ্জল ) সর্বাঙজজ অলঙ্কারশূন্ত ও মললিপ্ত, পরিধান 
একমাত্র পীতবর্ণ মলিন বস্ত্র। তিনি সরোজশুন্য দেবী কমলার ন্যায় 
নিরীক্ষিত হইতেছেন। তাঁহার দুঃখ সন্তাপ অতিশয় প্রবল, নয়নযুগল 

হইতে অনর্গল বারিধারা বহিতেছে; তিনি কেতুগ্রহনিপীড়িত রোহিণীর 
স্তায় একান্ত দীন; শোকভরে যেন নিরস্তর হৃদয়মধ্যে কাহাকে চিস্তা 

করিতেছেন। তাহার সম্মুখে প্রীতি ও মেহের পাত্র কেহ নাই, কেব্লই 
রাক্ষপী; তৎকালে তিনি যুখভ্রষ্ট কুকুর-পরিবৃত কুরজীর ন্যায় দৃষ্ট 
হুইতেছেন। তীহার পৃষ্ঠে কালভূজঙীর স্টায় একমাত্র বেণী লম্ষিত, 
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তিনি বর্ধার অবসানে স্থনীল বনবেখায় অঙ্কিত অবনীর ম্কায় শোভিত 

হইতেছেন। 
হনুমান এ বিশাললোচনাকে নিরীক্ষণ করিয়া, পূর্ববনিদ্দিষ্ট কারণে 

সীতা বলিয়। অন্থমান করিলেন। ভাবিলেন, কামরূপী রাক্ষস যে 

অবলাকে বলপূর্ববক লইয়া আইসে, তাহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, ইনি 
অবিকল মেইরূপই লক্ষিত হইতেছেন । 

জানকীর মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় প্রিয়দর্শন ) স্ভনযুগল বর্তল ও সুনাব। 
তিনি স্বীয় প্রভা পুঞ্জে সমস্ত দিক্ তিমিরমুক্ত করিতেছেন । তাহার কণ্ঠে 

মরকতরাগ, ওষ্ঠ বিশ্ববৎ আর্ত, কটিদেশ ক্ষীণ এবং গঠন অতি স্থুদৃশ্ঠ । 
তিনি স্বসৌন্দধ্যে স্মরকামিনী রতির ন্যায় জগতের গ্রীতিকর। তিনি 
ব্রতপরায়ণা তাপমীর ন্যায় ধরামনে উপবেশন করিয়া আছেন, এবং এক 

একবার কালভুজঙ্গীর হ্যাঁ নিশ্বীঘ পরিত্যাগ করিতেছেন। তিনি 

সন্দেহাত্মক স্মৃতির ন্যায়, পতিত সমৃদ্ধির ন্যায়, স্ঘলিত শ্রদ্ধার ন্যায়, 
নিষ্কাম আশার ন্যায়, বিস্লবহুল সিদ্ধির ম্যায়, কলুধিত বুদ্ধির ন্াঁয়। এবং 

অমূলক অপবাদে কলষ্ষিত কীত্তির ন্তীয়, যার পর নাই শোচনীয় 
হইয়াছেন। তিনি রামের অদর্শনে ব্যথিত, এবং নিশাচরগণের উপন্ররবে 

নিগীড়িত। তিনি চপললোঁচনে ইতস্তত: দৃষ্টিপাত করিতেছেন । তাহার 
মুখ অপ্রসন্ন ও নেত্রজলে ধৌত, এবং পক্্মরাজি কৃষ্ণবর্ণ ও কুটিল। তিনি 
নীল নীরদে আবৃত চন্দ্রপ্রভার ম্যায় নিরীক্ষিত হইতেছেন।”__সুন্দরকাণ্ড, 
৭১-৪। 

“অনস্তর একদা আমি হল দ্বার! যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতভেছিলাষ । 

এ সময় লাঙ্গলপন্ধতি হইতে এক কন্তা উখিতা হয়। এ বন্তা ক্ষেত্র- 

শোধনকালে হলমুখ হইতে উখিত। হইল বলিয়া আমি উহার নাম 
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রাখিলাম সীতা । এই অধোনিসম্ভব। তনয় আমার গৃহেই পরিবদ্ধিতা 

হয়। অনস্তর আমি এই পণ করিলাম যে, ষে ব্যক্তি এই হরকাগ্মুকে জ্যা 
যোজন! করিতে পারিবেন, আমি তাহাকেই এই কন্তা দ্রিব। ক্রমশঃ 

সীতা বিবাহযোগ্য বয়:প্রাপ্তা হইল। অনেকানেক রাজা! আসিয়া 
তাহাকে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিস্ত আমি উহাকে কাহারই হন্তে 
সম্প্রদান করি নাই। 

পরে নৃপতিগণ এ হরধন্ুব সাঁব জ্ঞাত হইবার ইচ্ছায় মিথিলায় 

আগমন করিতে লাগিলেন। আমিও তাহাদিগকে শরাসন প্রদর্শন 

করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার উহ! গ্রহণ কি উত্তোলন করিতে পারেন 

নাই। তপোধন! তৎকাঁলে মহীপীলগণের এইরূপ বলবীর্যের পরিচয় 

পাইয়াই অগত্যা তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি । কিন্তু পরিশেষে 

যেরূপ ঘটে, তাহাও শ্রবণ কর । 

ভূপালগণ এইরূপ বীধ্ধযশুক্ষে কৃতকাধ্য হুওয়৷ সংশয়স্থল বুঝিতে 

পারিয়৷ একান্ত ক্রোধাবিষ্ট হইলেন, এবং আমিই এই কঠিন পণ করিয়া 

তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় করিয়া বলপূর্ববক কণ্ঠা গ্রহণের 
মানসে মিথিল। অবরোধ করিলেন । নগরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে 

লাগিল। আমি দুর্গমধ্যে অবস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 

হইলাম। কিন্তু সংবৎসর পূর্ণ হইতেই আমার ছুর্গের সমুদ্বায় উপকরণ 

নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যাঁর পর নাই ছুঃখিত হইলাম 

এবং তপঃসাধনে প্রবৃত হইয়া দেবগণের প্রসন্নতা প্রার্থনা করিলাম । 

অনস্তর তাহারা প্রীত হইয়া যুদ্ধার্থ আমায় চতুরঙ্গিণী সেন! প্রদান 

করিলেন। আমি ভূপালগণের সহিত পুনর্ববার সংগ্রামে অবতীর্ণ 
হইলাম। উভয় পক্ষে বিস্তর লোকক্ষয় হইতে লাগিল। পরে সেই 
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নিবাঁী সন্দিগ্ধবীর্ধ্য ছুরাঁচীর পামরেবাও অমাত্যগণের সহিত রণে ভঙ্গ 
দিয়] চতুদ্দিকে পলায়ন করিল । 

তপোধন! যাহার নিমিত্ত এত কাণ্ড হইয়াছে, সেই কোদণ্ড এক্ষণে 

রাম ও লক্মণকেও দেখাইতেছি। যদি বাম উহাতে জ্যা যোজন? করিতে 

পারেন, তাহা হইলে আমি ইহাকে কন্তারদান করিব। এধন্ অষ্টচক্রের 

এক শকটের উপর লৌহনিশ্মিত মঞ্জ্যামধ্যে স্থাপিত ছিল । বাজার 
আদেশে অতি দীর্ঘকায় পাঁচ সহস্র মনুষ্য কথঞ্চিৎ উহ আকর্ষণপূর্বক 
আনিতে লাগিল। 

তখন মিথিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষণকে ধন্ঠ দেখাইবার উদ্দেশে 

কৃতাঞ্ুলিপুটে মহধি কৌশিককে কহিলেন, ব্রহ্মন! আমার পূর্ববপুরুষগণ 
এই ধনু অচ্চনা করিতেন এবং ষে সমস্ত মহাবীধ্য মহীপাল ইহার সার 

পরীক্ষায় অসমর্থ হন, তীাহারাও ইহার পুজা করেন। এই ধনুর কথ! 
অধিক আর কি বলিব, মনুষ্য দূরে থাক, স্থরাস্থর ষক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর 
ও উরগেরাণ ইহ! আকর্ষণ, উত্তোলন, আস্ফালন, এবং ইহাতে জ্য। 

যোজনা ও শর সংযোজন করিতে পারেন না। তপোধন! আমি সেই 

ধন্গুই আনাইলাম, আপনি উহ1 এই কুমারদ্বয়কে প্রদর্শন করুন। 

অনস্তর কৌশিক বামকে কহিলেন, বত্স! তুমি এক্ষণে এই হরধন্থ 
নিরীক্ষণ কর । রাম মহযির আদেশে মঞ্জুষা! উদঘাটন ও ধন্থ নিরীক্ষণ- 
পূর্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধন্চ করতলে স্পর্শ করিতেছি । এখন 
কি ইহা আমাকে উত্তোলন ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক 
ও বিশ্বামিত্র তৎক্ষণাৎ তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন বাম 

অবলীলাক্রমে এ শরাসনের মুষ্টিগ্রহণ ও সর্বসমক্ষে তাহাতে জ্য। 
আরোপপপূর্বক আকর্ষণ করিলেন। কোদগড তদ্দণ্ডেই দ্বিখপ্ডিত হয় 

গেল। বজ্রনির্ধোষের ন্যায় একটি ঘোর ও গভীর শব্দ হইল / পর্বত 



৭৩ হেমচন্দ্র বিগ্যারতু 

বিদীর্ণ হইলে ভূভাগ যেমন কম্পিত হয়, চারিদিক সেইরূপ ক্লাপিয়া 

উঠিল। 

জানকীব পরিণয়ে রাঁজা জনকের ষে এত কাল সংশয় ছিল, তাহ। 

অপনীত হইল। তিনি কৃতাগুলিপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন্! 

আমি এই দাশরথি রামের বীর্য পরীক্ষা করিলাম। ধনুর্ভঙগ ব্যাপার 

অতি চমৎকার ; আমি মনেও করি নাই যে, ইহা কখনও সম্ভব হইবে। 

এখন রামের মহিত সীতার বিবাহ হুইয়৷ আমাঁব একটি কুলকীত্তি স্থাপিত 

হউক। বলিতে কি, এত দিনের পর আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইল । এক্ষণে 

আপনি অঙ্গমতি করুন, আমার দূতগণ রথে আরোহণপূর্ববক অবিলঙ্্ে 
অযোধ্যায় গমন করুক । বিনয়বাক্যে মহারাজ দশরথকে এই স্থানে 

আনয়ন এবং ধন্ুর্ঙ্গ পণে বামের সীতালাভ হইল, এ কথা নিবেদন 

করুন। রাজকুমার রাঁম ও লক্ষ্মণ যে নিব্বিস্নে আসিল, ইহার] গিয়া! এই 
ংবাদ দিবে ।৮--হিন্দুশাস্্, রামায়ণ, পৃ. ৩১-৩। 
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উইলিয়ম ইয়েট্ম 
( ১৭৯২-১৮৪৫ ) 

ভূমিকা 

রা ভাঁষা-সাহিত্যের, বিশেষতঃ গগ্ঠ-সাহিত্যের উন্নতির মূলে 
ঙ খ্রীষ্টান মিশনরীদের কৃতিত্ব অসমান্য । এই প্রসঙ্গে শ্রীরামপুর 

ব্যাপটিষ্ট মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম কেরীর নাঁম সর্বাগ্রে 

স্মরণীয় । মিশনকে কেন্দ্র করিয়া কেরীর নেতৃত্বে আরও অনেকে 

এই কাধ্যে ব্রতী হন। কেরীর পুত্র ফেলিক্স কেরী এবং “সমাচার- 
দর্পণ, সম্পাদক জন ক্লার্ক মাশশম্যানের সাহিত্য-সাধনার কথাও অনেকে 

অল্পবিস্তর অবগত আছেন। উইলিয়ম কেরীর কিঞ্চিৎ পরবর্তী 
অথচ এই সাহিত্যসেবীদের সমগোত্রীয় আর একজন বিশিষ্ট পাত্রী বা 

মিশনরী ছিলেন ড. উইলিয়ম ইয়েটুস। শ্রীরামপুর মিশনের ইতিহাস 
তথা কেরী-মাশম্যান-ওয়ার্ডের জীবনীকার ইয়েটুস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন £ 

“81০ 5193 2৪ 80 920119626 11089186, 01190 11) 8000 

01718917099 6০ 609 ৫1615867010 01 01167065] 11697156019) 01006: 609 2015 

601810170 ০01 102. 05195) &৪ 6০ ০690709 ৪5606081]7 880০১0 ০9017 €0 2018 

208866 83 ৪ 6 80818606,1 » 

অর্থাৎ, ইয়েটুন ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ববিদ, এবং প্রাচ্য 

ভাষাসমূহে খ্রী্টীয় ধশ্গ্রস্থাদির অন্তবাদক হিসাবে তদীয় শিক্ষক ড. 

কেরীর পরেই তাহার স্থান। 

» হুড 20 23870580108, 210727%0% টি 77270, 191, 17) 0,8৩9, 



জন £ শৈশব £ শিক্ষা 

ইংলগ্ডের লো ববা নামক স্থানে ইয়েটুস ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই 

িসেম্বব জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই ভাষাবিজ্ঞানেব প্রতি তাঁহাঁৰ 

ঝোক দৃষ্ট হইত। জনৈক মহিলা বলিয়াছেন, ইয়েটুদ তাহাদের 
বাড়ীতে প্রায়ই যাঁইতেন। ইযেট্ুস ইংরেজী ব্যাকবণ সম্বন্ধে অনববত 
কথ! বলিতে ভালবাঁসিতেন। তিনি ভাষাব বিশেষ্য ও ক্রিয়াঁপদ 

সম্পর্কে এমন ভাবে আলাপ জুডিয়া দিতেন যে, শ্রোতাদের স্বতঃই 

মনে হইত, ইয়েটুস ধবিয়া লইমীছেন, তাহাবা এ সব আলোচনায় 

সমান উৎসাহী । 
চতুদ্ঘশ বসব বয়ংক্রমকাঁণে ইয়েট্ুস স্থানীয় ব্যাপটিষ্ট মিশন চাঁচে 

দীক্ষা! গ্রহণ কবেন। ব্রিষ্টল ব্যাপটিষ্ট মিশনবীদের এইটি প্রধান: 

শিক্ষাকেন্্র। দীক্ষা গ্রহণানস্থর ইয়েটুস এখানে আসিয়। খ্রীষ্টশাস্্র অধ্যয়ন 

করিতে আবস্ত কবিলেন। ধাহার! ব্যাঁপটিষ্ট চার্চের অন্তু ক্ত থাকিয়া 

ধীষ্টধশ্ম প্রচারে বত হইতে ইচ্ছা জ্ঞাপন কবিতেন, বিশেষ কবিয়। 

তাহাদিগকে এখানে আপিয়। অধ্যয়ন কবিতে হইত। বাইশ বখ্সর 

বয়স পূর্ণ হইবাব পূর্বেই ইয়েটুস ব্যাঁপটিষ্ট চার্চের ধর প্রচার-ব্রত 

আনুষ্ঠানিক ভাবে গ্রহণ কবেন। এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় ১৮১৪ সনের 
৩১শে আগষ্ট। ব্যাপটিষ্ট চীচের তিন জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি -ইয়েটুসের 

অধ্যাপক ড. রাইল্যাঁও, ববার্ট হল এবং এট ফুলারের উপস্থিতিতে এই 

অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ইহার কিছুকাঁল পরেই মিশন-কর্তপক্ষ ইয়েটুসকে 

ভারতীয় শাখাব সাহায্যার্থ এদেশে পাঠাইলেন। ১৮১৫ সনের এপ্রিল 

মাসে 'ময়বা' জাহাজে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন । 



প্রালামপুরে অবন্শিতি 

শ্রীরামপুর তখন এ অঞ্চলে ব্যাপটিষ্ট মিশনের কেন্দরস্থল। ইয়েটুস 
অবিলঙ্ষে শ্রীরামপুরে পৌছিলেন। এখানে আসিয়া নিজেকে ঈপ্গিত 
কম্মেব জন্য প্রস্তত় কৰবিবাঁব উদ্দেশে কেবীব নেতৃত্বে শিক্ষানবিশী স্থুক্ষ 

করিয়। দেন । বিগ্যাঁচ্চা, বিশেষ করিয়। প্রাচ্যবিগ্যায় অনুশীলন ছিল 

এ সময়ে তাহার প্রধান কাঁধ্য । ১৮১৬ সনেব মাঁচ মাসে ইয়েটুস স্বীয় 

টৈনন্দিন কাষ্য সম্বন্ধে বিলীতে ডক্টব রাইল্যাগ্কে লেখেন £ 
“41005 আ৪য ] 80900 207 61009 18 6018: [05 00020010£ 0610ত 

%298101586 [ ৪৩ 5০০ 8১096 &0 0007 500 %& 10811, 81662 

বা0787)10 1 868820 69 09208811) 500. 81] 6009 73908911 0:0018 ছ 18 41 
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ইয়েটুস প্রাতিবাশের পৃর্ধে দেঁভ ঘণ্টাকাঁল হিক্র পাঠ করিতেন, 

উপাসনান্তে বাংল! শিক্ষায় নিবিষ্ট হইতেন। মূল গ্রীকেব সঙ্গে মিলাইস। 
বাংল। প্রুফ দেখায় কেরীকে তিনি সাহাঁষ্য করিতেন । এই সময়ে 

স্কৃত ধাতুগুলি একবাব পড়িয়াছেন বটে, কিন্ত ব্যাকবণ পাঠ তখনও 
শেষ হয় নাই । ইয়েস পণ্ডিতের সাহাঁষ্যে ব্যাকবণ পাঁঠেও লিপ্ত 

ছিলেন। তিনি অপরাহে পাঠ করিতেন গ্রীক ও লাটিন পুস্তক । 

ইংলও পরিত্যাগের পর এ অল্পকালের মধ্যেই তিনি দশ খণ্ড গ্রীক 
ারারহারররররারারারাররারোরারাহরররাররারারজাররারারারজার

াররাারারাডাারারহরিরারারারারাজারারউ 

» ঢা 00166480. 075 8571, 0887467, 560860009 1846, 0. 58%,. 



৮ উইলিয়ম ইয়েটুস 

সাহিত্য অধ্যয়ন করেন, কিন্ত লাটিন সাহিত্য পড়িতে সমর্থ হন মাত্র 

তিন খণ্ড। সান্ধ্য প্রার্থনার পর ইয়েট্স সাধারণতঃ ইংরেজী পাঠ 
করিতেন এবং ইরেজী প্রুফ দেখিতেন। উক্ত পত্রে তিনি আরও 

লেখেন যে, প্রাতাহিক কার্য ব্যতিরেকে প্রার্থনাদি ব্যাপারও তাঁহাকে 

পালাক্রমে পরিচালনা করিতে হয়। সপ্তাহে একবার কি দুইবার 

ছুই মাইল দবে গঙ্গাব ওপারে ব্যাবাঁকপুবে তিনি উপাঁসনা করিতে 
ষাইতেন। গঙ্গ। দিয়। নৌকাযোৌগে মাসে অন্ততঃ একবাব তীহাকে 

কলিকাতায় যাইতে হয় এই উদ্দেশ্টে | 

ইয়েটস কিন্তু বেশী দিন শ্রীরামপুরে বহিলেন না। শ্লীবাঁমপুর মিশন 

এবং বিলাতস্থ ব্যাঁপটিষ্ট সোঁপাইটির মধ্যে নাঁনা কাঁরণে মতানৈক্য 
উপস্থিত হয এই মতানৈক্য ১৮১৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে বিচ্ছেদে 

পরিণত হইল । উইলিয়ম ইয়েট্ুস প্রমুখ নব্য মিশনরীগণ শ্রীরামপুর 
ত্যাগ করিয়। এ বসবে কলিকাতা আসেন এবং বিলাতস্ত ব্যাঁপটিষ্ট 

মোদাইটির কর্তৃত্বাধীনে এখানে একটি স্বত্ব ইউনিয়ন গঠন করেন ॥ 
ইহার পর হইতেই কলিকাতা হইল ইয়েটুসের কশ্মক্ষেত্র । 

কলিকাতা-বাস ৪ প্রথম যুগ 

উইলিয়ম ইয়েটসের কলিকাতা-বাঁম আমর! ছুই ভাগে ভাগ করিতে 
পারি । প্রথম ভাগ--১৮১৭ হইতে ১৮২৬ খ্রীষ্টা। পর্যন্ত, এই সময়কার 

কথা প্রথমে বল! হইবে । কলিকাতায় আগমনের পর ইয়েটুন শিক্ষকতা- 

কার্যে ব্রতী হন। কেনন। ব্যাপটি& সোসাইটি হইতে তিনি ষে মাসহারা 

পাইতেন তাহাতে তাহার ক্ষুদ্র পরিবারেরও ব্যয়সঙ্কুলান কঠিন হইত । 
শিক্ষকতা এবং মিশনের কার্য, ছুইটি বিষয়েই তাহাকে একই সময়ে 
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অনঃসংযোগ করিতে হইল । এসব সত্বেও তাহার বিদ্যাচর্চ। কিন্ত 

অব্যাহত ছিল। নিয়ত অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের ফলে ইয়েট্স 
ক্রমে বাংলা, সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী ও উদ্দ,--এ ক'টি ভাষায় ব্যুৎপত্তি 
লাভ করিলেন। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ 

যোগ এবং ইহার আম্ুকল্যে বিভিন্ন বিষয়ে তদ্রচিত পাঠ্য পুস্তক 

প্রকাশ ইত্যাদি বিষয় পরে বলিব। এখানে তাহার সংস্কৃত-চচ্চা 
সম্বন্ধে একটু বলিতেছি। 

সংস্কৃত ভাঁষ। ইয়েটসের ভাঁষাতত্ব আলোচনার রসদ ধোগায় সবচেয়ে 

বেশী। ইয়েটুস এই ভাবা এমন পুঙ্ান্গপুঙ্থ রূপে অন্থশীলন করেন যে, 

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করিতে সমর্থ 

হইলেন। সংস্কতে একখানি শব্ষকোঁষধ (৮০০৪)০০1৪:) সম্কলন 

করেন এই সময়ে । হিতোপদেশ, নলোদয় প্রভৃতির অভিনব বিশুদ্ধ 

সংস্করণও ততৎকর্তক সম্পার্দিত এবং প্রকাশিত হয়। সংস্কৃত সাহিত্যে 

ইয়েটসের পাঙ্ডিত্যের কথা বিদপ্ধ সমাজে শীঘ্র প্রচারিত হইল। 
এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত “4১815610 [598887019-এর 

বিংশতিতম খণ্ড--১ম ও ২য় ভাগে ইয়েটুস দুইটি প্রবন্ধ লেখেন--একটি 

সংস্কৃত অলঙ্কার বিষয়ক, অপরটি কাশ্শীরের শ্রীহর্ম-রচিত নৈষধ-চরিতের' 

আলোচন1।* শেষোক্ত প্রবন্ধটি ১৮৩৬ সনে সোসাইটি কর্তক 

পুত্তকাকারে প্রকাশিত হয়। 

নিজ মাতৃভাঁষা ইংরেজীতেও ইয়েটুস পুস্তক ও প্রবন্ধ লিখিতেন 1; 
তিনি রাঁজা রাষমোহন রায়ের সঙ্গে ধর্ম সম্পর্কে বাদাচবাদে প্রবৃত্ত, 

+ প্রবন্ধ ছইচির নামঃ 

1১ 0088৬ 00 35958180016 211189158102051 

25 “915 01 251856805 0087195, 072 36062868 91 1515 8515 ০8 

21850108) 5 8908)016 09500+1$ 
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হয়। তীহাঁর এবিষয়ক রচনাঁগুলি %188885 11) 19091 690 

13910010008 ০5” নামক পুস্তকে সপ্গিবেশিত হইয়াছে। “015070)08 

06 00900901121)% এবং 149250175০1 ৮০৪:০৪৮ ইয়েটসের আর 

দুইখানি ইংরেজী গ্রস্থ। এ ছাড়া স্রীষ্টধর্মমূলক পুস্তক এবং অন্ান্ত 
বিষয় প্রবন্ধও তিনি লিখিয়াছিলেন। ১৮২৫ সনে ইয়েস লোয়ার 

সারকুলার , রোড চার্চের কর্্মকর্ুপদে অধিষ্ঠিত হন। অতিরিক্ত 

পরিশ্রম হেতু ইয়েট্সের স্বাস্থ্যতঙ্গ হইল। হৃত স্বাস্থ্য পুনরদ্ধীরকল্পে 

(তিনি আমেরিক। হইয়া বিলাত গমন করেন ১৮২৬ খ্রীষ্টাবে। 

কলিকাতা-বাস ঃ দ্বিতীয় যুগ 

কলিকাতায় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ প্রত্যাবৃত্ত হইয়। ইয়েট্স পুনরায় 

বিবিধ কাধ্যে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময় হইতে জীবনের শেষ 
সপ্তদশ বৎসর কাল ত্রীহার কলিকাতা-বাঁসের দ্বিতীয় যুগ। তিনি 
'লোয়ার সাঁরকুলার রোড চাচের পান্্রীর পদ পুনরায় গ্রহণ করিলেন। 

অন্যান্য কাধ্যের মধ্যে ধর্শগ্রস্থ অনুবাদে তিনি এই সময় আত্মনিয়োগ 

করেন। কয়েক বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে সমগ্র বাইবেল গ্রস্থথানি 

তিনি বাংল। ভাষায় অন্নবাদ করিতে সমর্থ হন। ইয়েটুস নিউ টেষ্টামেন্ট 

অন্গবাঁদ করিলেন আরও তিনটি ভাষায়-_উদ্দ, হিন্দী এবং সংস্কতে | 
শেষোক্ত ভাষায় ওল্ভ টেষ্টামেন্টেরও অর্দেকটা। তৎকতৃক অনুদিত 

হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত বানিয়ানের “12118117008 1:080857 

(প্রথম খণ্ড) এবং আর একখানি ধর্মমূলক পুস্তকও* তিনি বাংলায় 

গ 51380698০81) 8০ 680৩ 01009059৮9৫, 
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অন্বাদ করেন। ধশ্মগ্রস্থ অনুবাদ কাধ্যে ইক্সেইসের জীবিতকালে 

তাহার প্রধান সহকারী ছিলেন পাত্রী জে. ওয়েজার। ওয়েক্ারও 

প্রাচাবিগ্ঠায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন পাত্রী ওয়েক্সার ইয়েটেসের এবস্থিধ 

অন্পবাদ্দ-কাধ্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন £ 

“105 261009:88 0100 1 10859 6০ 01162 02. 6005 809150$ 0৫ 102, 

8০৪৪ 008:50652 58 ৪ 71810518605 01 806 30:110168 29068 63010 

8156] $০ 1018 139108511 %2:8100 ০01 (209 31019... 

09016925 00858 2 80701560 805 20985261101 91200110165) 85808052506 

০168205988১ ০৮ 60৩ 0100 0:9%165 01 018 79708911088... 

"476 818০ 51060 86 5 86515 01016010215 1166 2০ ৫18101960, লিও 

8৯119560০01 00 0169: 93:0:15981008) 800 90910396 ভ181) ৩৫08] 10220009938 

01 06862010860 911 0180-70লতে 98100616 ৮621008,,, 

২115 200%6567, & 970615 08180090 1201005 6000960 16) 601924010 

$%187089 800 605101790 ১7 ৪০116 806 93691058155 8:0016190, 2০০৮৪ 12 52 

10926 1০059 ০1 62017 802 92886906207 1300011167 0:01918064 ; (£ 

80686 008116168, 8,00010180160 707 0011108 1000860, ৪ 02162 

00080160006, 16০58176 01876, 00086816069 5 0101102 61508185025 60৩2 

8001) ৪ 678081960 আ৪,৩ ড1111922 ছ৪6৩৪০৮। ০ 

ইয়েটল কত উচুদ্রের অস্ুবাদক ছিলেন, ওয়েঙ্গার স্বল্প কথায় 
এখানে তাহ! ব্যক্ত করিয়াছেন । ইফেটুস বিশুদ্ধ অথচ ভাঁবগন্ভীর 

রচনার পক্ষপাতী ছিলেন। সহজ সরল ভাঁষাঁয় ভিনি সর্ব! ভাব প্রকাঁশ 

করিতে চেষ্টা করিতেন, আর ইহাতে তিনি বিশেষ সাঁফল্যও অর্জন 

করিয়াছিলেন । মুল এবং অনুবাদের ভাষা--ছুইটিতেই তাহার প্রগাঁ 

এবং ব্যাঁপকজ্ঞান ছিল। এই সময় খ্রীষ্টান পাত্রীর দ্বার| পরিচালিত 

“দি ক্যালকাট। ক্রিশ্চিয়ান অব.জার্ভীর পত্রিকায়ও ( জুন ১৮৩২, হইতে 
প্রকাশিত) ভাধাতত্ব-বিষয়ক প্রবন্ধদি লিখিতে প্রবৃত্ত হন। 

কলিকাতা-বাসের প্রথম ও দ্বিতীয় যুগে কলিকাতা স্কুল-বুক সোদাইটির 

* 2756 02155166. 075158507 0551৩) 6৬০1০184565 0০৯ 694, 696-1, 
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পক্ষে তিনি পাঠ্য পুস্তকাঁদি লিখিতে যে বিশেষ ভাবে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন, 

তাহা একটু পরেই বলিব । 

এই সময়ে পাঠ্য পুস্তক বাঁদে বিরাঁট হিন্দুস্থানী-ইংরেজী ও সংস্কৃত- 

ইংরেজী অভিধান এবং পাঠ-সংগ্রহ সমেত ইংরেজী ভাষার মীধ্যমে 
একখানি বাঁল। ব্যাকরণ সঙ্কলনে সবিশেষ তৎপর হইলেন । জীবিত- 

কালে ইহার কোন কোনটির মুদ্রণ অনেকটা অগ্রসর হয়। তাহার 
স্তত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যেই এ সমুদয় প্রকাশিত হইয়াছিল । 

কলিকাতা সুল-বুক (সাসাইটি 

কলিকাতী স্কুল-বুক সৌসাইটির সঙ্গে উইলিয়ম ইয়েটমের যোগাযোগ 
ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ । তিনি বনু বৎসর যাঁবং এই মৌসাইটির ইউরোপীয় 

সেক্রেটারী বা সম্পাদক হিসাবে অতীব কৃতিত্বের সহিত কাঁধ্য 

করিয়াছলেন। এই সোসাইটি সম্বন্ধে এখানে ছু'চার কথা বলা 

অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এদেশে ইংরেজদের স্বাধীন ভাবে বসবাসে যে 

সকল বাঁধানিষেধ ছিল, ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের ননন্দের ফলে তাহ! দূরীভূত 
হয়। কাজেই এই সময়েব পর হইতেই বনু ইংরেজ পান্রীও এদেশে 

আসিতে থাকেন এবং নান! স্বানে স্কল-পাঁঠশালা স্থাপন করিতে আর্ত 

করেন। এসব স্থলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হইল । 
কিন্ত এ কাধ্য সাধনের পক্ষে প্রধান অস্তরায়--উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের' 

অভাব। এই অভাব দূরীকরণের নিমিত্ত ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্ধের জুলাই 
মাসে দেশী-বিদেশী প্রধানের! মিলিয়। কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি 

স্থাপন করেন। এ সময় হইতে বহু বংসর যাবৎ সোসাইটি ইংরেজ ও 
বাঙালী তথ। ভারতীয় যোগ্য লেখকের দ্বারা পাঠ্য পুস্তক লিখাইয়! 



কলিকত। স্কুল-বুক সোসাইটি ১৩ 

লইয়া সে সমুদয় প্রকাঁশ ও প্রচার করিতে তৎপর হন। সংস্কৃত, 

আরবী, ফারমলী, বাংলা, হিন্দী, হিন্দুস্থানী, ইংরেজী নাঁন। ভাবায় পাঠ্য 

পুস্তক রচিত হইত । পাত্রী ইয়েটুস বহুভাষাবিদ এবং এদেশীয়দের 

মধ্যে নব্যশিক্ষা বিস্তারে স্বতঃই আগ্রহান্বিত; এ কারণ এই সোসাইটির 
কাঁধ্যে সহধোগিতা করিতে তিনি অগ্রসর হইলেন । ১৮২৪-৫ সনে 

ইয়েট্স স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী বা সম্পাদক পদে বৃত হন । 

উইলিয়ম ইঞ্ষেটস এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘ কুড়ি বংসর যাবৎ 

একান্ত ভাবে যুক্ত ছিলেন। বিভিন্ন ভাষায় পুস্তক রচনা, সঙ্কলন ও 

সম্পাদনে তিনি প্রথমাবধি তৎপর হন। সৌসাইটির আশুকূল্যে তিনি 
, এগুলি ক্রমশঃ বাহির করিতে থাকেন । মিশনরী জীবনের প্রাতাহিক 
করণীয় চার্চের কাধ্য এবং সোসাইটির বিবিধ প্রয়্াস--প্রতিটির নিমিত্ত 

তিনি এতই পরিশ্রম করিতে লাগিলেন যে, শীত্রই তাহার স্বাস্থ্যতঙ্গ 

হইল এবং ১৮২৬ সনে বিলাতষাঁত। করিতে বাধ্য হইলেন। এ বিষয়ে 
পূর্বেই বলিয়্াছি। সোসাইটির সপ্তম রিপোর্টে €(১৮২৬-৭) ইয়েটুস 

সম্পর্কে উহার অস্থায়ী সম্পাদক এইরূপ উল্লেখ করেন 
4400৮ 00200016665 ৮৪৪ 6০ 530159858 8081৮ 0180 52088 01 685 

1180 89751988০01 (5015 99019জ1 ৫ 35695 10 6015 25082600606 2 

800 61001716866 8056 0:০5০6৪৫ 20৫18009916100 10 902088৫097)06 9? 

8 855106515 1119। ৯00 01095 8669061920 60 86065, 8)00014 08917900676 

1018 51818108705 070179 10995988817 60 006 72590018108 ০1 2018 90708616026100। 

159 5৩৩ 05007, 00%659 6০ 29002৮5 6056 ৫01108 2018 ০9889 ৮০ 

800 10200 00:07, 205 জা] 0596808585৩ 10 02595:108 স০ঃাগে 2 

0:099906190 ০1 6065 90915$75 101505 ; 526 6086 600৪ ০02 0015 16$000+ 

সা1010 8067 68১৩৮ সা11)] 9 6 6106 504 01 6206 7158906 9৩৪, 80৫] 199) 

80610108585 £2656 8৫5085885 11010 1015 18000018০06. 191. 

ইয়্েটলের অন্থপস্থিতি কালে সোসাইটির অস্থায়ী সম্পাদক হইলেন 

কলিকাতা স্কুল সোসাইটির ভূতপূর্ব ইউরোপীয় সম্পাদক ভবলিউ. 



১৪ উইলিয়ম ইয়েট্রন 

এইচ. পীয়ার্ঘ। ইয়েটদের কৃতির কথ! রিপোর্টে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার 
কর হইয়াছে, এবং তাহারা ইয়েটুসের অঙ্গপস্থিতিকাঁলে ভাহার নিকট 

হইতে যে সব কাধ্য আশা করিয়াছিলেন তাহা ও অনেকাংশে পূর্ণ হয়। 
ইয়েট্ল ১৮২৮ সনের প্রথমে, মনে হয়, কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন । 

১৮২৮৯ সনের (অষ্টম) রিপোটে দেখা যায়, তিনি এদেশে আমিয়। 

পুনরায় সোসাইটির সেক্রেটারী রূপে অধিষ্টিত হইয়াছেন। তাহার 

ছার। দুইখানি পুস্তক--“জ্যোতিবিগ্1 এবং “সত্য ইতিহাস সার? 

সঙ্গলিত ও অনূর্দিত হইয়। মুদ্রণেরও ব্যবস্থা হইতেছিল। সেক্রেটারী 
রূপে তাহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত। একাঁরণ ১৮৩০-১ 

সন হইতে সোসাইটির কাধ্য পরিচালনার জন্য একাধিক সেক্রেটারী 

নিষুক্ত হইতে থাঁকেন। এই বৎসরে ইয়েটুস ছিলেন “চ69010128 

96০91919057 £ ১৮৩২-৩ সন হইতে ১৮৪৪ সনে পদত্যাগ পধ্যস্ত 

তাঁহার পদের নাম ছিল---[001101181 00. 010060159919697? | 

সোঁদাইটিব দ্বাদশ রিপোর্টে (১৮৩৬-৯) উল্লিখিত হয় যে, ১৮৩৭ 

মনেই ইয়েন অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে অনামর্থ্য জ্ঞাপন কয়িয়। উক্ত 

পদ ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, কিন্ত সোসাইটির কর্তৃপক্ষের 

নির্বহ্ধা্তিশয়ে, যোগ্য লোক না পাওয়! পধ্যস্ত, তিনি এই পদ্দে কাধ্য 
করিতে সম্মত হন। আরও প্রায় সাত বৎসর পধ্যস্ত এই পদ্দে অধিষ্ঠিত 

থাকিয়া, অবশেষে ১৮৪৪ সন নাঁগাঁদ ইয়েটুস পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। 

ইহার এক বৎসরের মধ্যেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন । সোসাইটির 
অধাক্ষ সভ। তাহার মৃত্যুতে ( ওর জুলাই ১৮৪৫ ) গভীর শোক প্রকাশ 

করিয়া ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেন তাহা এখানেই উল্লেখ করি £ 
+$প৯8 6806 00200016185 0085108 29981590 6৬ 230070101 10691)1- 

88065 ০0606 09810 ০01 886 6৮, 1, 55668) 10, 10, 08 0080 98158 

প১৫19051 39০0798%10 0 606 99৩16$7, ৫6810 60 530989 62912 8020৭ 
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107 8809 €৬%৮ 1085, 20৫ 6০ 7৬০০7 88812 8911526০0৫1 8016 62298060$ . 

$516068) 7018 ৪০116 200 635255156 18527011069 0018 20 87160 011186910৩৬. 

জাতে 01 605 12020765706 86:1065 1)6 108৪ 1520069156 00 6০ 606 8০০১ 

807 66 686 88085 ০1 10006851020, 18700820058 2081. 

27576485415 16206 (1840448), 2 26. 

শিক্ষা-সমাজ 2 পাঠ্য পুন্তক লন! 

কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা 
ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া প্রায় পচিশ বৎসর যাবৎ এ অভাব মিটাইয়। 

আমদিতেছিল। কিন্তু নব্যশিক্ষা এবং নৃতন পরিবেশে পাঠ্য পুস্তক 
রচনার ধরন পরির্তন প্রয়োজন হইয়া পড়িল। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ- 

সভা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার অন্ত বাংল! পাঠশাল। 

স্থাপন করিলেন ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে। ইহার আদর্শে. দ্েবেজ্রনাথ ঠাকুরের 

নেতৃত্বে তত্ববোধিনী-সভার অধীন তত্ববোধিনী পাঠশালাও এই সনের 

মাঝামাঝি স্থাপিত হইল। উভয় প্রতিষ্ঠানের নিমিত্ত নৃতন ধরনের 
পাঠ্য পুস্তক রচনার আয়োজনও হইল। সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, 

গণিত, পদার্থবি্ঠা, জ্যোতিষ_নানা বিষয়ে প্রাথমিক আয়ের পাঠ 
পুস্তক রচিত হইতে লাগিল। 

গবর্ণমেণ্ট তথা শিক্ষা-সমাজঅ (0০951001] 0£ 1390076108৮) 

দ্বেখিলেন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পৃথক পৃথক পাঠ্য পুস্তক রচনায় 
শিক্ষার উদ্দেশ্ত-পাম্য রক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ হিন্দু কলেজ 

বাংল! পাঠশালার ব্যয় নির্বাহের জন্ত তীহাদিগকেই অর্থ যোগাঁইতে 
হয়, অথচ পাঠ্য পুস্তক রচনায় তাহাদের কোনও কর্তৃত্ব নাই । সরকার. 



১৬ উইলিয়ম ইয়েটুস 

পূর্বববস্তী কয়েক বৎসর যাঁবৎই বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উপযোগী 
পাঠ্য পুস্তক রচনার বিষয় ভাবিতেছিলেন। কলিকাতা স্কুল-বুক 
সোঁসাইটি এত দিন এ প্রয়োজন মিটাইলেও, নৃত্তন পরিবেশে নৃতন 
ধরনের পাঠ্য পুস্তকের অভাব তীহারাঁও অনুভব করেন। বাংলা 

পাঠশাঁলার জন্য রচিত এবং হিন্দু কলেজ অধ্যক্ষ-সভাঁর তত্বাবধানে 

প্রকাশিত পুস্তকসমূহ সন্বন্ধে শিক্ষা-সমীঁজ বিশেষজ্ঞ হিসাবে উইলিয়ম 
ইয়েটসের অভিমত চাহিয়। পাইলেন। তিনি অন্ততঃ “শিশু সেবধি' 

সম্পর্কে বিবপ মত দেন ।* এই সব কারণে শিক্ষা-সমাজ ৭3606107 
01 605 00910011 ০01 10000961090 6০0: 80 70:0109156100 01 

ত9:0909181 730০1৪৮ নাঁমে একটি সাঁব-কমিটি গঠন করিলেন । এই 

সাব-কমিটি বা “সেকশ্যন"কে  পর্বস্তী কালের সরকারী টেকৃষ্ট-বুক কমিটির 
পূর্ব্বজ বলা যাইতে পারে । কি পদ্ধতিতে পাঠ্য পুস্তক রচন। করা যাইবে, 
ধসে উদ্দেশ্তে শিক্ষা-সমাজের পক্ষে উক্ত সেকশ্বন এবারেও কলিকাতা 

স্কুল-বুক সোঁসাঁইটির সেক্রেটারী রূপে ইয়েট্সের মতামত চাহিপেন। 
২র! সেপ্টেপ্বর ১৮৪২ তারিখে ইয়েটুল এইরূপ মত দিলেন £ 

“| ০0০1৫ ৪০১231$ 68৪6 16 18 81080106917 0696888276০ 620৪ ০১)০$ 

হতে 1০) 6886 606 0001001) ০1 800986100 8150010 808 93৫ 8105 ৪62168 

01 6061: ০1888 73008 10 10081181), 45 60688 829 090916682৩7 

17181061080 0900 ০56: 6০ 609 9998100 (0: ড62080018% 01888 73০0018 

6০ ১৩ 61510818690 1060 ৪00) 15208038868 ৪৪ 20168 86 60০0810$ 768118215 

90৫ 16) 800) 51656796100, 9215 88 6156 101020 01 809 181085889 8106 606 

08869 ০1 606 06019 20181061601, [0 6018 9886 6109 9169৮ ০1 8৫ 

859৮1020 ০৪] 06 ৫920186 8087 6%081৮19,) 556 | 0096 1708 604১ 

০317 00889 ৪ 88990 0:086988 $০ ৭9:৫8 168 50০0010)79118101009706) 3৪ 

৬ 08787001180 ০1 1758 1046 08670) 00777554185 ০67 2898$0 1984140০ 

450, [98 1840441 ছগত 1941-42, &00, ০, 1, 20, 1, 2, 
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6000৮ 6৮18 ও 00171015185 68৮ 51) 655 0০008018850208 850 উহ চো 

০1 60৪ 86০6107 স1]] 6 0981216015 800 0108৯61818060:5 7 ৪00 889 

87500 898139:86000 ০1 & 7198018689৮ ০01 01898 0০0০0৮৪ 10 809 ৬৪10৯ 

+901%1 1858055698 11) 08591 6 ০0৮%8068, [া) 0০60507 5৮৩ ভিসন 

থে 72611886159 0099010011 1008088 ০৬৮৮1] 610610561508 01 605 8134 01 

80290 01 609 ঠি50 6৯191221810 1900180088৪ ৪1] 9৪ 50 6118 ০0০91267: - 

8৫ 605৮ 830193১9108 01609631181 ৪৩০০ 10: 21] 606 07591061001 

ধা 91819 80059 62101108 ৮21196198 101 91] 606 19708155698 ০01 [1001৯ * 

বিগ্ভালয়ের পাঠ্য পুস্তক রচনা ব্যাপারে ইয়েটুপ ছুইটি মৌলিক 
বিষয়ের অবতাঁরণ। করিলেন। প্রথমতঃ পাঠ্য পুস্তকগুলি বিলাতের 

এবং এখানকার স্থযোগ্য গ্রন্থকারদের দ্বার। সর্বাগ্রে ইংরেজী ভাষায় 

লিখাইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই ইংবেজী পুস্তকগুলিই বাঁংল! এবং 

অন্যান্য দেশভাধায়, ভাষার স্বকীয় প্রয়োগরীতি এব* স্বানীয় আচাঁর- 

আচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, দরকার মত কিছু কিছু বাদ-সাধ 

দিয়া উপধুক্ত লেখকদের দ্বার অনুবাদ করাইতে হইবে । আর এই 

উপায়েই শিক্ষা-সমাজ বিভিন্ন ভাষার ও বিষয়ের পাঠ্য পুস্তক নিয়ন 

করিতে পাৰিবেন। অন্য ষেকোন উপায়ই অবলম্বন করা যাঁউক 

না কেন, তাহা হইবে খাপছাড়া ও অসন্তোষঙ্গনক | শিক্ষ।-সমীজ 

ইয়েটসের পরামর্শ গ্রহণ করিয়!' নিম্নরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা 
বলিলাম £ 

+40229298. 1886 ০০ 65৪ 5715৯101609 92050৪3 ৪৪০০1 ০ 
08800৮528” 02058610081 000750, 133688 103 981856802 €9017 66 

4১০00৮88105 60508186192 920 82282656102, ৪00 $88৮ 65০ 920610 

50090610106 860565115 20. [075 55665 ০962105 111 ১9৪৮ 10 05103 015 

₹900%1005 06065: 18০0028915০ 0০০0665016158 ০6০৪, 

ইয়েটউ্সের অভিমত পুরাপুরি গ্রহণ করিয়া “মেকঙ্খীম* শিক্ষা” 

* 1860০760186 0856750 007,531665 ০1 24240 27580401805 1৮ 

2888. £9, 2, 86. 

চি 
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সমাজের পক্ষে এই সিদ্ধান্ত করিলেন ষে, বিলাত হইতে “চন্বার্স 
এডুকেশনাল কোর্স'-এর অন্তর্গত পুস্তকাঁবলী এদেশে আসিয়া! পৌছিলে 
উত্তরূপ অহ্বাদের ব্যবস্থা করা যাঁইবে। কিন্ত এই ধরনের প্রথম 

পুস্তকের জন্থা, দেখা যাইতেছে, তাহার! কালবিলম্ব ন। করিয়া ডাঃ 

গ্রাপ্টের উপর ইংরেজীতে একখানি পুস্তক রচনাব ভার দিলেন। 

পাুলিপি তৈরী হইলে ইহা হুইতে ইয়েস বাংলায় অন্থবাদ 
করিলেন? ইহার নাম দেওয়। হইল “সাঁবসংগ্রহ”। এখানির পরিচয় 
আমরা পরে পাইব। তবে সরকাঁর-প্রব্িত এই পাঁঠ্য পুস্তক রচনা- 

পদ্ধতি ঘে তেমন সাঁফল্যমণ্ডিত হয় নাই, কলিকাতা স্কুল-বুক মোসাইটির 
্রয়োদশ রিপোর্টে (১৮৪০-৪ ) সে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে । 

সাহিত্য-সাধন! 

প্বীরামপুরে অবস্থান কালে ইয়েটুসের পাহিত্য-চচ্চা আবস্তের 

কথ। আমর! ইতিপূর্বে জানিতে পারিয়াছি। ১৮১৫-৪৫, মৃত্যুর 
পূর্বে এদেশ পরিত্যাগ পর্য্যস্ত এই দীর্ঘ ক্রিশ বৎসর যাব তিনি সাহিত্য- 
সাধনা করিয়। গিয়াছেন, এ বিষয়ের আভালও আমরা আগেই 
পাইয়াছি। ড.কেরী ও ভ. মার্শম্যানকে বাদ দিলে, তিনি ষে এ 

বিষয়ে মিশনরীদের মধ্যে অনন্যতুল্য ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে বল। 
চলে। তীহাঁর এই সাহিত্য-সাধনাঁর ফল তিনটি দিকে প্রকটিত হয়ঃ 
১ বিভিন্ন ভাষায় পাঠ্য পুস্তক রচনা, ২ অভিধান ও ব্যাকরণ সঙ্কলন, 

এবং ৩ ধশ্মগ্রস্থাদির অনুবাদ । ইহ। ছাড়। তাহার কয়েকখাঁনি ইংরেজী 
পুস্তক আছে। তিনি ইংরেঙ্ী সাময়িকপত্রে ভাঁষাতত্বমূলক কয়েকটি 
প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এশিয়াটিক রিসার্চেন”-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের 



সাহিত্য-সাধনা ১৯ 

কথ পূর্বে বলিয়াছি । “দি ক্যালকাট! ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' পত্রিকায় 

এই ছুইটি ভাষাতত্বমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়: ১ %09০চ5 ০1 
60৩ 1701770091)%01) 1387918 78) এবং ২ 19905 01 6৮৩ 

[7161075৬7 %৪:৮১ | 

সংস্কৃত সাহিত্যে ইয়েটস সাঁতিশয় বুযুৎপন্প হন। ততসঙ্কলিত 

সংস্কত-ইংরেজী অভিধান তাহার প্রগাচ পাগ্ডত্যের পরিচায়ক । 

ডাঃ উইলসনের বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের উপরও বহু 

নৃতন শব্দ যোঁজন| করিতে ইয়েট্ুস সক্ষম হন। অভিধানের ভৃমিকায় 

ইয়েট্ন এই মর্মে লিখিয়াছেন*ষে, ডাঃ উইলসনের অভিধানখানির মূল্য 

পঞ্চাশ টাঁকা, এ কারণ ছাত্রদের পক্ষে ইহার ব্যবহার প্রায় অসম্ভব। 

তিনি স্বল্পমূগ্যে এই অভিধান সংকলনে উদ্বদ্ধ হইয়াছিলেন। তাহার 
মৃত্যুর পর ১৮৪৬ সনে ইহ! প্রকাশিত হয়। অভিধানখানির নাম 
শি 70106109087 20 921090716 8100 10010211810, 96916109৫ 

0: 6109 053 01171715269 560001815 8100 06 10010 00116£98 

800 301909018৮1 ততৎকরক হিতোপদেশের বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাণ্ড 

'নলোদয়” সম্পাদন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ সঙ্কলনের কথা! আগে বল! 

হইয়াছে । বড়লাট লর্ড হেগ্টিংসের নামে তিনি ব্যাঁকরণখানি উৎসর্গ 
করেন । তাহার সংস্কৃত পাঠ্য পুস্তকসমূহের এইক্ধপ উল্লেখ পাই; 
++ (97190000627 8 %০৫৯০০]০৮ ১ 4 15650677 151610620%৭ 

91 60151 61011930107)5৮ 1৯ 

হিন্দুম্থানী ব উর্দ্দ* হিন্দী এবং আরবী ভাষায়ও তাহার বিস্তর পুস্তক 

ক 1/5 (5104460 €7/1818055 4050০012796: 08005 18551 ১৮৪৫, 

সেপ্টেখবর সংখা! 'দি ক্যালকাট1 ক্রিশ্চিক্সান অবজার্ভারএ উপ্ত। পরবন্তী গাজিকাও 

ইহা হইতে লওর়া হইয়াছে। 
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রহিয়াছে । সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধানের মত হিন্দুস্থানী-ইংরেজী 
অভিধানখানিও বেশ বড়। এখানি ঘষে হিন্দুস্থানী ভাষায় তাহার 

পাঁণ্ডিত্যের গ্যোতক সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই । তদ্বচিত হিন্দুস্থানী 
অন্থান্ত পুস্তকের এইবপ উল্লেখ পাওয়া যাঁয় 2 4&াও 1060৫006200 

৮০ 808 1717701560001 1/17009207 991506190১ 79199111706 

3০00৮] ৫611]; 79806 1) 17 2001111) 1219891100 1018163 , 

360001765, 4১881868061 তীহাব হিন্দী বই 2 41১৪০89৮ 1, ]া 

810] ) [119106765 01 ল196০:% আববী , বই মাত্র একখানি £ 

4 [১98৫9191| ইহ! ব্যতীত ইযেট্ুস হিন্দী ও হিন্দুস্ানী তাষায় 

“নিউ টেষ্টীমেণ্ট' অন্ষবাদ করিযাঁছিলেন। 

উইলিবম ইয্সেটুন বাংল! ভাষ। ও সাহিত্যের চচ্চ। বিখেষভাবে 

করিয়াছিলেন। কতকগুলি বিষয়ের আলোচনায় তাহাকে পাইওনিয়াব” 

ব। অগ্রদূতেব সন্মান দেওয়া যাঁয়। কলিকাতা স্কুল-বুক পোঁপাইটিব 
সংস্পশে আপিয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানমূলক বছ পুস্তক তিনি বাংলায় অন্রবাদ, 
সঙ্গলন ও সম্পাদন করেন। তিনি এই সকল পুস্তক রচনা, সঙ্কলন 

ও প্রকাঁশ সম্পর্কে একান্তভাবে যুক্ত থাকায়, সমসময়ে এবং পরবর্জীকাঁলে 
কোন কোঁন রচনার কৃতিত্ব তাহাতেই আবোপিত হইয়াছে। এ 

কারণে তাহার রচিত পুস্তকলমূহ সম্পর্কে পুরাঁপুবি স্িরিনিশ্চয় হওয়া 
সম্ভব নয়, যখন সবগুলি এখনও আমরা দেখিতে পাই নাই। তখাপি, 
যেকখানি বাংল। পুস্তক দেখিয়াছি, এবং যে সকল পুস্তক সর্থন্ধে 
কতকট! স্থিরনিশ্চয় হওয়া গিয়াছে, এখানে কিছু কিছু মন্তব্য সমেত 

সেগুলির উল্লেখ কর! হইল £ 
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১। পদার্থবিস্ভানার। অর্থাং বাঁলকদিগের পদার্থ শিক্ষার্থে 
কথোপকথন । ১৮২৫ । 

এ বইখানির ইংরেজী নাঁম--00190091065 06 5৮০1 

21011080101) 800 5৮০01171860 12075 991718৭ 01 790011197 

11910980991” কলিকাতা স্কুল-বুক সোনাইটিব ষষ্ট রিপোর্টে ( পশ্ন 

বধ ১৮২৪-২৫, পূ. ৮) আছে £ 5096 81)009990 ॥0 138906%11 &0৫ 

256 1101801:90 11. 138100811 800 1১001191) 00০5৪ 1096 19809. 

[০00 68৩ 9:৪৬” । ইহা! হইতে জানা যাইতেছে, পুস্তকখানির 
ছুঈটি সংস্করণ প্রক্কাশিত হয়--একটি শুধু বাংলায় এবং দ্বিতীয়টি বাংল! 

ও ইংরেজীতে । পুস্তকখানির নর্ঘণ্ট” এই £ 
“১ ই কথোপকথন, আভান, ২। কথোপকথন, আকাশীয় গ্রহাদি 

বিষয়, ৩। স্কিরবাঁধু, ও সামান্য বাধু, ও বাষ্প, বষ্টি প্রভৃতি বিশেষ কথন, 

৪|। কথোপকথন, জলময় ও ভুমিময় পৃথিবীর বিষয়, ৫1 কথোপকথন, 

মনুগ্কের বিষয়, ৬। কথোপকথন, জন্তর বিষয়, ৭। কথোপকথন, পক্ষির 

বিষয়, ৮। কথোপকথন, মন্ম্য বিষয়, ৯। কথোপকথন, পতঙ্গ বিষয়, 

১০ কথোপকথন, কৃমি বিষয়, ১১। কথোপকথন, বুক্ষ ৪ পুম্পাপি, 
১২। কথোপকথন, তৃণশশন্তাি বিষম, ১৩। কথোপকথন, আকরজাত 

বস্ত বিষয়, ১৪। কথোপকথন, নানা দেশীয় উৎপন্ন বস্ত বিষয় । 

২। (জ্যাতিবিবদঃ। । ১৮৩০ । 

ইহার ১৮৩৩-এর সংস্করণ দেখিয়াছি । পুস্তকখানি জেখস কাগু সন, 

এফ-আর-এস, রচিত্ত এবং ডেভিড ক্রষ্ঠার কর্তৃক সংশোধিত “40 

[738৪৩ [06০90008190 ৮০ .880702” নামক ইংরেজী গ্রন্থের 

অচ্বাদ। কলিকাতা! স্কুল-বুক সোদাইটির অষ্টম ব্রিপোর্টে ( একাদশ ও 
দ্বাদশ বর্ষ, পৃ. ৬) এই মর্শে লিখিত হয় যে, ইয়েটুস পুস্তকখানির 
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অন্ুবাদকার্যে ছুই জন পণ্ডিতের সাহাধ্য গ্রহণ করেন এবং বাধাকাস্ত 
দেব পাুলিপি সংশোধন করিয়া দেন। পুস্তকধানির “ভূমিকা এই : 

প্ফর্গনন সাহেবের লিখিত এই পুস্তক সম্প্রতি শ্রীযুক্ত য়াতি সাহেব 
কক বঙ্গভাষাঁতে রচিত হুইল, ইহা! পাঁঠ করিলে খুবকের! জ্যোতিববিষ্ঠা 

জ্ঞাত হইতে পারিবে। 

এই পুস্তকে ক্রোশ শবে ইংরেজী মাইল অর্থাৎ ৩:২৭ হাতে প্রায় 

শান্ীয় এক ক্রোশ হয়। 
এবং ক্রম শবে এ পরিমিত ষাটি ক্রোশ বুঝায় 

এবং বিপল শব্দে ঘড়ীর নিমেষ অর্থাৎ ইংরেজী মোমেন্ট । 

এবং" পল শবে ষাটি বিপল এবং স্থান পরিমাণ বিষয়ে এক ক্রোশ 

বুঝায়। 

এবং ঘড়ী ও ঘণ্টা ও ঘটিকা শবে যাটি পল কিন্বা আড়াই দণ্ড 

বুঝায় ।” 

ইহাতে দশটি অধ্যায় সম্গিবেশিত হইয়াছে । উহ। এইরূপ £ 

“১। পৃথিবীর গতি ও আকার ও পরিমাপের বিবরণ, ২। সকল 

বস্তব জন্য তোঁলন মিক্তি ও সুরধ্যার্দি গ্রহ বিবরণ, ৩। গুরুত্ব ও দীপ্তির 

বিষয়, ৪। ইংরেজী ১৭৬১ সনে সুর্যের উপরে শুক্র গ্রহের অতিক্রম 

এবং এ অতিক্রম ছ্বারা প্রথমে যে রূপে সূর্য্য হইতে গ্রহগণের দূরত্ব 
নিশ্চয় হয় তাহার বিবরণ, ৫। পৃথিবীর দীর্ঘত! ও প্রশস্ত ত। 'নির্ণঘার্থক 

বিষয় কথন, ৬। দিবারাত্বির হাল বৃদ্ধির কারণ ও খতুগণের পরিবর্তন 

ও চন্দ্রের যঘোড়শ কলার বিবরণ, ৭1 পৃথিবী প্রদক্ষিণকারি চন্দ্রের গতি 

ও চন্দ্র সুর্যের গ্রহণের নিবরণ, ৮। সমুদ্রের জোয়ার ভাটার বিষয়, 
»। ঞবতারাঁর বিষপ্ত ও ুর্ধা ও ভারাগণের সময্ববিশেষ নিক্ঈপণ, 

১। গ্রহণাঁদি নিরূপণ ।” ৃ 
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৩। ত্য ইতিহাস সার । ১৮৩০। 

এই পুন্তকখানিতে গ্রস্থকারের নাম নাই । ইংরেজী “0919):৯69৫ 
008150890 10. 4001506 [ন1860:5” পুস্তক হইতে অনৃদিত। 

“দি ক্যালকাট। ক্রিশ্চিয়ান এডভোকেটঃ ৯ মে ১৮৪৫ সংখ্যায় ইয়েটসের 

যে গ্রস্থ-তাঁলিক। দিয়াছেন তাহাতে এই পুস্তকখানির উল্লেখ আছে। 

গ্রস্থের স্ুচীপত্র দৃষ্টে ইহার বিষয়বস্ত সম্বন্ধে কতকট। ধারণ! করা যাইবে । 
এ কারণ ইহ। এখানে দিলাম £ 

“১ নিষ্বোদ ও নিন: ও পিমিরামীর বিবরণ, ২। মিনি মিয়োন ও 

সিসেস্ত্রির বিবরণ, ৩। হেলিনা ও পারি ও হোমারের বিবরণ, 

৪1 লুকগের বিবরণ, ৫ | দিদে| ও ইলিয়ার বিবরণ, ৬। গ্রীকৃলো কদের 
সময় ও ক্রীড়ার বিবরণ, ৭। রোমি লোকদের প্রথম বিবরণ, ৮। সাঁবিন্ 
লোকদের বিবরণ, ৯। থিম্থর বিবরণ, ১৭1 হোরাতীয়দের ও 

কুরিয়াতীয়দের যৃদ্ধ বিবরণ, ১১। ভ্রাকো ও সলোন প্রভৃতির বিবরণ, 

১২। কুরশ রাজার বিবরণ, ১৩। চঈ'ন.দশীয় ফোঁহির বিবরণ, ১৪ । বোঁম- 

দেশীয় রাজগণের বিবরণ, ১৫। মিল্তিযাদি সেনাপতির বিবরণ, 

১৬। ব্রত প্রভৃতির বিবরণ, ১৭। সেক্সি প্রভৃতির বিবরণ, ১৮। 

ধিশিস্তক্ি প্রভৃতির বিবরণ, ১৯ । কীমোন প্রভৃতির বিবরণ, ২০। পিন্ 

পিন্নাত প্রভৃতির বিবরণ, ২১। দশ জন প্রধান কর্তার বিবরণ, ২২। 

পেরিক্রি প্রভৃতির বিবরণ, ২৩। আল্কিরিয়াদি ও সোক্তাতি প্রভৃতির 

বিবরণ, ২৪। গ্রীকসৈগ্থদের মধ্যে দশ সহন্র সেনার যুদ্ধধাত্রার বিবরণ, 
২৬। গলদেশীয় সসৈন্ত ত্রেক্প সেনাপতি কর্তৃক রোম নগরের লুটের 
বিবর্ণ ২৬। পিলপিদা ও ইপামিনন্দার বিবরণ, ২৭। তিত সাল্লিকর 
তর্ধগত নামে এক প্রধান কর্তার বিবরণ, ২৮। মাকিধোনের বাজ! 

ফিলিপ, প্রভৃতির বিবরণ, ২৯ | পলাঁতো, দিওনিশিও, ও তিমলিওমের 
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বিবরণ, ৩০। দিপিয়ের বিবরণ, ৩১। সিকন্দর নৃপতির বিবরণ, ৩২ । 

সাঁমীয় লোককর্তক বোমীয়দিগের পবাঁজয় বিবরণ, ৩৩। সিকন্দরের পর 

রাঁজগণের বিবরণ, ৩৪ । পিহেের বিবরণ, ৩৫। রেগল সেনাপতি ও 

প্রথম পুনিক্ যুদ্ধের বিবরণ, ৩৬। হ্াগ্গিবাল সেনাপতি ও দ্বিভীয় পুনিক্ 

যুদ্ধের বিররণ, ৩৭ | আখিমীদি ও ফিলপীমন্ ও পন্থুর বিবরণ, ৩৮। 
তৃতীয় পুনিক্ যুদ্ধের বিববণ, ৩৯। গ্রাখীয় ও ভ্গথ। ও মাবিয় ও 
সিন্লার বিবরণ, ৪০। সিল। পেনাঁপতিব বিববণ, ৪১। পম্পি ও 

ক্রাসস্ ও কৈপর ও কাঁটিলিনের বিবরণ, ৪২1 টকসর ও ইংরাজ 

লোকদেব পূর্বপুরুষের বিবরণ, ৪৩। ফাগালিয়া নগরে কৈসর ও পম্পি 
সেনাপতির যুদ্ধবিবরণ, ৪৪ | ক্রুত ও কাঁটোব বিবরণ, ৪৫। যুলীয় 
কৈসরের শেষ বিবরণ, ৪৬। অক্তাবিয় ও আন্তোনি ও লেপিদ প্রভৃতির 
কিবরণ, ৪৭। ফিপিপী নগরের যুদ্ধ ও ক্রতের মুত্যুর বিবরণ, ৪৮) 
আক্তোনির ও ক্রিওপাত্রীর বিবরণ, ও৯। তিবিবিয় ও কালিগুলার 

বিবরণ, ৫০ | কৌদিয় নামক রোমেব-মহারাজ। এবং কারাক্তাক নামক 

ইংলগীয় রাজার বিববণ, ৫১। নিবে ও সেনিকা ; ও বোয়াদিসীয়ার 

বিবরণ, ৫ৎ। বেম্পাপিয়ান ও পিলনি প্রভৃতিব বিবরণ, ৫৩। তীত ও 

আগ্রিকল! ও দমিতিয়।নের বিবরণ, ৫৪ নর্ববা ও ত্রাঞজজান ও পলুতার্খ 

ও আক্িয়ানের বিবরণ, ৫৫1 আসন্তনীন প্রভৃতির বিবরণ, ৫৬। সরাপীন্ 

ও শোথ্ ও সেন্ট ও হুন লোকের বিবরণ, ৫৭। সেনেবিয়া রাণী ও 

কিস্বাল নাজ ও ফ্রাঙ্গীয় লোকদের বিবরণ, ৫৮| দিওক্লিতিয়ান্ ও 

কন্স্থাস্তীয় প্রভৃতির বিবরণ, ৫৯। মহাকন্স্ীস্তীনের বিবরণ, ৬০। 

কনস্তাস্তীয় ও যুলিক্ানের বিবরণ, ৬১। যোবিয়ান্ ও বালেস্তিনিয়ান ও 
খিওদোবিয়ের বিবরণ, ৬২। হুনোরিয় €ও আলারিক ও পুল্খিরিয়ার 

বিবরণ, ৬৩। ফর্গস ও ফারামন্দ এবং রোমীয় সৈম্ত কতৃক ত্রিটেন দেশ 
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পরিত্যক্ত হওনের বিবরণ, ৬৪। আত্তিল। রাজার ও ফাঙ্বীয়দের 

বিবরণ, ৬৫+ হেঙ্গিম্ত ও হ্যা ও আখুরের বিবরণ, ৬৬1 রোমীফ় 
পশ্চিম রাজা বিনাধের বিবরণ, ৬৭। থিও জোবিয়। ক্লোবির বিবরণ, 

৬৮। যুস্থিনিয়ান ও বিনিসাবিয়ের বিববণ, এবং ৬ন | শার্শমা অর্থাৎ, 
মহাশালি রাঁজাঁব বিবরণ ।” 

৪। প্রীচীন ইতিহাস সমুচ্চয়। ১৮৩০। 
ইংরেজী নাম “40000760205 ০ $0018708 701460৮৮, 

00106101176 2 00920019869  &0০00026 06 609 12865061908, 

4১585719107 19615181085 0779018108১ 9120 10100810৮71 পুস্তক- 

খানির ইংরেজী অংশ কলিকাতা স্কুল-বুক সোসাইটির সেক্রেটারী ব্ধপে 
উইলিয়ম ইয়েটুস সঙ্গলন করিয়াছিলেন। ইহার প্রথম কুড়ি পৃষ্ঠ! 
হিন্দু কলেজেব ছাত্রগণ কতৃক অনূিত। অবশিষ্টাংশ চু'চ্ড়ার মি: 
গিয়ার্ম অন্তবাদ করেন, ইহাতে বাম পৃষ্টাম্স ইংরেজী এবং ভাঁন পৃষ্ঠায়, 
বাংল! দেওয়। হইয়াছে । এখানির পৃষ্ঠাসংখ্য। মৌট ৬২৩। 

€1 সারসংগ্রাহ 2 ১৮৪৪ 

এখানির ইংরেজী নাম-5600500]50 01985 73০9016 10851 

(07 6059 00591131091 (3011994 ০ 99100091871 ডাঃ গ্রাপ্ট 

কৃত ইংরেজী পুস্তকের বঙ্গন্িবাদ। পুস্তকের স্থুচীপত্র এই £ 

“১। দেশ ভ্রমণের ফল, ২1 বিবেচনার কথা, ৩। দেশ বিদেশীদ়্ 

লোকদের কথ, ৪। সত্য ব্যবহারের কথা, ৫ | ধর্্মবিষয়ক কথা, 

৬। সভ্যত। ও বাণিজ্যের করা, ৭। বিদ্যা বৃদ্ধির কথা, ৮। খিবেচন। 

করণের কথ।, ৯। পৃথিবী ও গ্রহণের কথা, ১০। বিবিধ প্রাণির কথা, 
১১। ইংলগু দেশের কথা, ১২। ইতলতীয় লোকদের স্বাধীনতার কথা, 
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১৩। সৃষ্টিকর্তার অনুগ্রহের কথা, ১৪। অদৃশ্য অগ্নতের কথা, 
১৫। আনন্দের কথ!, ১৬। পরিণামদশি ও অপরিণ।ম়দশির কথা, 

১৭। ক্ষুদ্রলোকদের মহতের ম্তায় আচরণের অন্ুপযুক্ততা, ১৮। 

কথোপকথনের রীতি, ১৯। নৈপুণ্যার্দির কথা, ২০। আলম্তের কথ।, 
২১। ঈশ্বরের কর্শ, ২২। ইংলতীয় রাজ্যের কথা, ২৩। দীপ্ডির বিবরণ, 

২৪। পরাবৃত্ত কিরণের কথা, ২৫। বক্রগামি কিরণের কথা, ২৬। 

বর্ণের বিবরণ, ২৭। ভাপের কথা, ২৮। জলীয় বাম্পের কথা, ২৯। 

'আকাশ বায়ুর কথা,৩০ | বায়ু-ভারমাপক মন্ত্রের কথা,৩১। সমুদ্রের কথ।, 
৩২। পর্বতের কথা, ৩৩। পক্ষির কথা, ৩৪। পশ্বাদির কথা, ৩৫। 
কিঅিয়। বিদ্যার কথা, ৩৬। আল্কালীর কথা, ৩৭। মৃত্তিকার কথা, 

"৩৮ | আপিদের কথা, ৩৯। মিশ্রিত বস্তর কথা, ৪*। জাহাঁজীয় 

লোকদের কম্পাস অর্থাৎ দিগ নিরূপণ যন্ত্রের কথ|, ৪১। ছাপ] ফর্শীরভ্তের 
কথা, ৪২। স্বক্ষদর্শন যন্ত্রের কথা, ৪৩। বাতাসের কথা, ৪৪1 রক্তচলনের 

কথা, ৪৫1 গুরুতার কথা, ৪১। গুরুত্বের মধ্যতার কথ, ৪৭। মনেব 

ধৈধ্যের কথা, ৪৮। নৃতন২ দর্শনেচ্ছার কথা, ৪৯। বিদ্দরপের কথা, 
৫০। স্বামিত্বের কথা, ৫১। আঘধিনী নগরের কথা, ৫২। মের খানের 

কথা, ৫৩1 সেরাজউদ্দৌলার কথা, ৫৪। কলিকাতার হস্তগত হওনের 
কথা, ৫৫ । ক্লাইব মহাশয়ের কথ ৫৬। পলাশির যুদ্ধের কথা, 
4৭। সেরাঁজউদ্দৌলার মৃত্যুর কথা, ৫৮। কলিকাতা নগরের কথা, 
৫৯ । ঢাক জালালপুরের কথা, ৬০ | মুশিদাবাদের কথ।, ৬১। বেহাঁরের 

কথা, ৬২1 গয়া নগরের কথা, ৬৩। বারাণমী প্রদেশের কথ, 
৬৪। কাশী নগরের কথা, ৬৫। লক্ষ্বৌ মগরের কথা, ৬৬1 আঁগর। 
প্রদেশের কথা, ৬৭। আগর। নগরের কথা, ৬৮ দিষ্টি প্রদেশের কথা, 

৬৭1 দিতি নগরের কথা, ৭* | লাহোরের কথা, ৭১। যাবা উপন্বীপের 
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কথা, ৭২। ইংরাজী ঘ্যর্থ কথা, এবং ৭৩। জ্ঞানপ্রাপ্থি ও রক্ষ। করণের 

ষে উত্তম উপায় তাহার কথা 1” 

৬। পরবত্তী পুস্তক ছুই খণ্ডে সমাপ্ত, এবং নাম পুরাপুরি 
ইংরেজীতে । ইহার আখ্যাপজ্র এই-- 

“'115/7028668801 201 0৮605550505 1401508506, / 987 829 186 

৪6৪৪, [0.10,/ 10 6লাটে 50100093.1 7001668 05 9 ৬97897০ / 0006512108 

৯0510005969 %:0890, 60 15/:0180560:5 0৮০৪, / স100 90 [009% 

5৫ ০০৪০০)৪ড। 1.১ 0519086% 1 1841, /.,...১/ ৮০), 115 18414? 

ব্যাকরণখানি ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে রচিত, পূর্বে বলিয়াছি। 

ইয়েস ভারতবর্ষ পরিত্যাগ কালে, ১৮৪৫ সনের জুন মাসে ইহা 
তাহার সহকম্মী পাদ্রী জে. ওয়েঙ্গারের নিকট রাখিয়া যাঁন। 

প্রথম খণ্ডের ব্যাকরণ বাদে অন্ত অংশ ভারতবর্মে ফিরিয়া 

ইহ| সম্পূর্ণ করিবেন ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহ। হইল না। পাত্রী 
জে. ওয়েঙ্গার এই মূল্যবান পুস্তক সম্পাদনা ও প্রকাশের তার 
লইলেন। পুস্তকের প্রথম খণ্ডে দুইটি ভূমিকা £ “406105 0190509” 
এবং 479169128 ৮£908০9১। দ্বিতীয় খণ্ডে একটি “579158০5 

০৪৮ সন্নিবেশিত হইয়াছে । ইহারও সম্পাদক জে. ওয়েঙ্গার । 

পুস্তকের কতট। ইয়েটু রচনা ও সঙ্কলন করিয়া গিয়াছিলেন, এবং 
কতটাই ব। ওয়েঙ্গাঁরের কৃত, ”1)116075 ১৮৩০৮-এর নিন্নাংশ হইতে 

তাহ। বুঝা যাইবে £ 
লও [609 20৫55০6] 1900 605৮ 885 32510000817 50961965095 5৫ 

60৪ 65016 06 0090690696০ 6০ ৪9০900 ০010009 906 075051৩090৫ 26 

81৪0 01800956060 80109 21036221515 10650460 106 6৮৪ 76829? 185 ৮ 

19 20108 26985596108 65610 8:1508520906ত 06 0055 655:810ো6 ১৩ 

৪৪105 628৮ 68৪ 9060০৮ 7565 65৪ 30000051550. 1010185660৫ 

09০0 102 0৮6 0015 01186 589 19085072 হওেছের১ 0০6 £০0৪1৮১081ট1ক 19: 

1065105 ৯1) 6109 298৮০ 
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দ্বিতীয় খণ্ডের মূল অংশ ইয়েটু্ল কতৃক সন্কলিত। এই অংশে 

শুধু দেশীয় লেখকর্দের রচন! সন্গিবেশিত হইয়াছে । পরিশিষ্ট অংশ 

ইয়েটস যেরূপ ঠিক করিয়াছিলেন, সম্পাদক ওয়েঙ্গার তাহ] অন্তরূপ 

করিয়াছেন। ইয়েটুস বাঁংল। প্রবাদ ও নীভিবচন সম্ধলন করিয়া 
পরিশিষ্টে দিবেন এইবূপ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্ত তিনি ইহ সন্কলন 

করিয়া যান নাই । সম্পাদক উহার পরিবর্ডে দেশীয় কবিদের কবি 

এবং সামহ্বিক সাহিতোর অংশবিশেষ নমুনাস্বর্ূপ ইহাতে স'যৌজিত 

করিয়াছেন । 

ন্গ্রস্থের বাংল। অনুবাদ £ ইয়েটুস সমগ্র বাইবেল গ্রন্থ অন্বাদে 

উদ্যোগী হন। তীহার এই অন্রবাদকাঁধ্যে কলিকীভাঁর অন্যান্য ব্যাপটিষ্ট 

মিশনরীগণ সাহাধ্য করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই । কেনন। পরবর্তী 
১৮৫২ সনের সংস্করণে 41080815694 107 €810660। 881)6186 

7118919208105% এইব্প উল্লেখ আছে। তবে ইয়েটুস যে মূলতঃ 

ইহার অন্রবাদক সে বিষয়েও সংশয় নাই। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাকে তিনি 

নিউ টেষ্টামেন্ট ধর্মপুস্তকের অন্তভাগ এই নামে বাংলায় কিন্ত 

রোমান অক্ষরে অন্তবাদ করিয়া প্রকাশিত করেন। ততরৃত “ওল্ভ 
টেষ্টামেণ্টের অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৪৪ শ্রীষ্টান্ষে। এক বংসর পরে, 

১৮৪৫ সনে এই ছুইখাঁনি পুস্তক বাঁণল! অক্ষরে বাহির হয়। ১৮৫২ সনে 
প্রকাশিত সংস্করণে পুস্তকের আখ্যাপজেে নাম দেখিতেছি- - 

ধর্্মপুস্তক অর্থাৎ পুরাতন ও নূতন ধর্মনিয়ম জন্ষন্দীয় 
্ীন্ছসমৃস্ত” । 



মৃত্যু. 
ইয়েট্ল ত্রিশ বৎসর কাল (মধ্যে প্রায় ছুই বৎসর বাদে) এদেশে 

কাটান । ধর্মপ্রচার এবং জ্ঞান-অন্রশীলন ছুই-ই সমানে চলিয়াছিল। 
তিনি ১৮৪৫ সনের জুন মাসে স্থাস্থ্যলাভার্থ স্বদেশে বওন। হইলেন । 
কিন্তু জাহাঁজেই তিনি গুরুতরক্ূপে অস্থস্থ হইয়া পড়েন। এডেন 
বন্দর অতিক্রম করিয়া জাহাঁজ লোহিত সাগরে পরিলে ১৮৪৫) ওর! 

জুলাই তারিখে ইয়েট্স মৃতামুখে পতিত হন। অতল সমুদ্রে তাহার 

শব নিক্ষিপ্ত হয়। এইরূপে একটি কন্মময় জীবনের অবসান ঘটিল। 

ভারতীয় ভাষা-সাহিত্য এবং ভারতবরধের শিক্ষার ইতিহাসে উইলিয়ম 

ইয়েটসের নাম চিরস্ময়ণীয় হইয়। থাকিবে। 

নচনার নিদর্শল 

শশিষ্ক | ভাল মহাশয়, মন্ষ্যদের যে কশ্প অসাধ্য তাহা 

কি মধুষক্ষিকারা করিতে পারে? তাহারা কি প্রকারে মধু উৎপন্ন 
করে? 

গুরু । তাহার! নানাস্থানে ইতন্ততো! ভ্রমণ করিয়া ক্ষেত্র ও 

বন ও উপবন হইতে শুগুদ্বার। পুষ্পরস আনিয়া! চক্রের মধ্যে সংগ্রহ 

করে। 

শিশ্ক। তাহারা কি আপনাদের চাক চিনিতে পারে এবং সর্বধাই 
কি এ চাকের মধ্যে থাকে ? 

গুরু। মধুমক্ষিকা সকল শাসিত প্রজার স্তায় জন্ত, তাহাদের 
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মধ্যস্থিত যে এক রাণী আছে পকলেই তাহার অধীন হইয়! থাকে । 
তাহাকে যেমন২ নিয়মেতে আদেশ পায় তাহ! গ্রহণ ও পালন করে। 

এবং আত্মবর্গের হিতের নিমিত্তে ঘত্ব করিয়া পরস্পর উপকার চেষ্টা 

করে। অতএব তাহাদের ঘারা আমরা অনেক উপদেশ পাইতে পারি। 

দেখ, তাহার। যদি ঝাঁক করিয়া মধুচক্রের দিগে ধাবমান হয় তবে ত্বরায় 
যে বৃষ্টি হইবে ইহা জান! যায়। 

শিল্ত। এমন মধুমক্ষিকাদিগকে যে নষ্ট করা ইহা কি নির্দায়ের 

কশ্ম নয়? এবং তাহাদের এ প্রকাঁর সঞ্চিত ধন হরণ কর! ইহাঁও কি 

অকার্ধ্য কর্ম নয়? 

গুরু। না, তাহাদের আয়াসলন্ধ মধু হরণ করিলে আমাদের 

পাঁপ নাই, কেনন। সকল মধু তাহাদের প্রয়োজনার্হ নয়। এই জন্যে 

পরমেশ্বর আমাদের হিতের নিমিত্তে যে মধুমক্ষিক! দ্বারা মধুর স্যসি 
করিয়াছেন ইহা! আমাদের নিশ্চয় আছে। আর তাহাদিগকেই বা বধ 

করিব না কেন। আমর! কি মংস্তর্দিগকে বধ করি না? তবে এক 

কালে ষে সমূহ মক্ষিক! নষ্ট হয় এ খেদের বিষয় বটে, কিন্তু এক বৎসরের 

মধ্যে যত ছাগল ও মেষ প্রভৃতি নই হইতেছে তাঁহ। যদি এককালে 

আমাদের সাক্ষাতে নষ্ট হইত তবে তাহাঁতেও আমরা খেদান্বিত হইয়া 

এ বড় নির্দয়ের কর্ম এমন কথা বলিতাম ; কিন্তু ক্রমে বিনষ্ট হওয়াতে 

আমাদের তাদৃক্ খেদ হয় না। সে যাহা হউক, যাহাতে 

মধুমক্ষিকাগণকে নষ্ট না করিয়া মধু লইতে পারে এমন উপায় দ্বারা যদি 
মধু গ্রহণ করে তাহ! উত্তম কর্তব্য বটে। 

শিল্ত । মধু অপহৃত হইলে তাহার! শীতকালে কি রূপে প্রাণধারণ 
করিতে পারে ? 
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গুরু । তাহাদের নিমিত্তে কিঞ্চিত অবশি্ই মধু রাখা উচিত। 

তাহা না হইলে বরং তাহাদের প্রয়োজনাহ্বসারে ক্রমে২ কিছু দেওয়া 
উচিত। এইরূপে যদি মধু গ্রহণ হয় তবে ধাহাতে তাহাদের প্রয়োজন 
নাই এমন অবশিষ্ট মধুই গ্রহণ হয় তবে তাহাতে কোন দোষ হইতে 
পারে ন]11”--পদার্থবিষ্যাসাঁর, পৃ. ৫৯-৬০ | 

“প্রথম কথোপকথন । 

পৃথিবীর গতি ও আকার ও পরিমাণের বিবরণ । 

গুরু । আমি শুনিয়াছি যে তুমি গতবর্ধে গঙ্গাসাগরে গিয়াছিলা, 
তাঁহাঁতে তুমি কি জাহাজে যাঁও নাই। 

শিষ্য । ই! আমি জাহাজে গিয়াছিলাম, এবং ধিনি জাহাজের অধ্যক্ষ 

তনি জাহাজের ভিতরে ধাহা! আছে তাহা সকলি আমাকে দেখাইলেন; 

তাহাতে জাহাঁজের হালি ঘষে ক্ূপে জাহাজ চালায় ও আর২ কৌশল 
দেখিয়া আমার পরম সন্তোষ ও আশ্চরধ্য জান হইল। তখন এই মনে 
করিলাম যে কি রূপে বুদ্ধি বিদ্যাঙ্থার৷ মন্থস্য এমন বৃহৎ আশ্চর্য জাহাজ 

নির্মীণ করিল, এবং কি প্রকারে পথ রহিত সমুদ্রেতে অনায়াসে 

ইহাকে চালায় । 
গুরু। এ আশ্যধ্য বটে, কিন্তু জগতআষ্টার শক্তি ও কৌশল 

ইহা হইতে অধিক আশ্চধ্য। তিনি এমন আশ্চধ্য গ্রহগণের স্থগ্রি 

করিয়াছেন, যে ইহাঁদের মধ্যে এক গ্রহ পৃথিবী হইতে সহম্রগ্চণ বড়। 

তিনিও পথরহিত আকাশেতে গ্রহগণকে এইরূপে চালান, যে তুষি 
তাহাদের শীত্রগতির কথা শ্রবণ করিলে চমংকৃত হইবা। এমত 

শীত্রগতিত্ব ও তাহার! যে স্থান হুইতে গমনারভ করে শুন্যেতে ভ্রষণ 
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করিয়া পুনঃ সেই স্বানেতে উপস্থিত হইয়া পুনর্বার ভ্রমণ করে। এবং 
জাহাজ নির্শাণের যে কৌশন তাহা মন্থত্য শরীরের ও ক্ষুদ্র জন্তর 
শরীরের ্ষ্টি কৌশলের সহিত তুলনার যোগ্য হইতে পারে 
না। তুমি যে দিবসে জাহাজে গিয়াছিলা সে কি নির্বাত 
ছিল। 

শিশ্ত। সে দিবস বায়ুর সঞ্চার ছিল না, সুধ্য প্রদীপ্ত হইলে 

সর্বদিকে জল অতি সুন্দর রূপ দেখ। গেল, এবং আমাদিগের চতুষ্পাঙ্ে 

'অন্ত২ জাহাজ থাকাতে অতি শোৌভাঁকর দুষ্ট হইল । 

গুরু। আমি অনুমান করি, তুমি যখন সমুক্রে গিয়াছিল! তখন 
জাহাঁজের গবাক্ষ দ্বারা বাহিরে দৃষ্টি করিয়াছিল, তাহাতে একই বস্ত 

সর্বদা দেখিয়াছিলা কি না? 

শিত্ত ॥ আমি অনেক বার বাহিরে দৃগ্টি করিয়া ছিলাম, প্রথমে 

এক অট্লিক! দেখিলাম, তাহাতে আমাৰ বোঁধ হইল কেন সে 

অট্টালিকা ' দক্ষিণ ভাঁগে ধীবে ধীবে গমন কবিতেছে, এবং অল্পক্ষণেই সে 

অদৃশ্য হইলে অপর বস্ত দেখিলাম, তাহাঁও ক্রমে অদৃশ্ট হইল, ইহাঁব 

কারণ ঢকবল জাঁহাঁজের মান্দ্য ও বিপরীত গতি । 

গুরু । সেসত্য, কিন্ত জাহাজের গতি তোমার বোঁধ হইয়াছিল 

কিনা? 

শিষ্য । কিছুমাঞ্জ ন।; জাহাজের সকল লোক কহিল, ঘষে র্দি 

আমরা বাঁছিরে দৃষ্টি না করিতাম, তবে তখন জাহাজের কিছু গতি 

আমাদের অনুমান হইত না। 

গুরু। তবে এই এক প্রমাঁণেতে তুষি কি বুঝিতে পার না, যে 

পৃথ্থিবী আমাদিগকে লইয়া! ভ্রমণ করিতে পারে ও আমর! তাহার 
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ভ্রমণের বোধ করিতে পারি না। বিশেষতঃ জাহাজের গতি হইতে 

কিন্বা মনুস্বের শিল্প নিশ্মিত অন্য কোন ষস্ত্রের গতি হইতে পৃথিবীর গমন 

একরূপ ও সমান । 

শিষ্ষ। ইহা] আমি স্বীকার করি, কিন্তু পৃথিবী যদি ভ্রমণ করে 

তবে কিরূপে সম্ভবে যে, ষে স্থান হইতে পাষাঁণ উৎক্ষিপ্ত হয় পুনর্ববার 

সেই স্থানেই পড়ে। যে হেতুক পৃথিবী অতি বহতী প্রযুক্ত ষদি প্রতি 

চতুব্বিংশতি ঘটিকাঁতে একবার ভ্রমণ করে তবে অবশ্ব অতি শীত্ব চলে। 
এবং পৃথিধী ষদি ভ্রমণ করে তাহার গমন পূর্বাভিমুখ অবশ্য হয়, ষে হেতু 

আমরা দেখিতেছি ষে ৃধ্য ও চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ পূর্ধবদিক হইতে পশ্চিম- 

দিকে গমন করে, এইক্ষণে আমি অনুমান করি, যে পাষাঁণ কোঁন 

স্থান হইতে উকক্ষিপ্ত হইলে পৃথিবী পূর্বদিকে যতদূর গমন করে সেই 

স্থান হইতে তাহা ততদুরে পশ্চিমে পড়ে । 
গুরু | তোঁমার এ কথা জ্ঞানির ন্যায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিতে 

হয়, ষে কোন বস্ত চালিত হইলে যাবৎ বাধা ন। পায় তাঁবৎ সে সেইবূপ 

চলে। পাষাঁণ উৎক্ষিপ্তধ হইবার পূর্ধে পৃথিবীর গমনান্ুসারে , চলে, 

ও ষে লোক সেই পাঁধাণ উত্তোলন করে সেও সেই রূপ চলে, অর্থাৎ 

পাষাণ ও পাধাঁণগ্রাহী উভয়ই পৃথিবীর সহিত চলে। অতএব পৃথিবী 
পূর্বদিকে ধত শীন্র গমন কবে তত শীঘ্র পাষাণও শুন্যে চলে; এই 

কারণে ষে স্থান হইতে উতক্ষিপ্ঠ হয় সেই স্থানেই পুনর্বার পড়ে। 

ষগ্যপি দর্শকদিগের বোঁধ হয় যে পাঁধাঁণ উৎক্ি্ হইলে সমস্থজ্রপাতরূপে 

উঠে এবং পড়ে তথাপি তাহার যথার্থ গমন বক্র এবং আঁকাঁশে-- 

যেখানে পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তি যায় না সেখান হইতে দৃষ্টি করিলে 

উৎক্ষিপ্ধ পাঁধাণের বক্র গমন দৃষ্টিকর্তার প্রত্যক্ষ হইত । যদি এক 

বৃহল্পৌকা তীরের নিকট দিয়! চলে ও নৌকাস্থ দুই লোক ক্রীড়ার 
তু 



৩৪ উইলিয়ম ইয়েটুস 

নিমিত্তে পরম্পরাভিমুখে এ নৌকার উপরিভাগ দিয়। ভাট। নিক্ষেপ 

করে, তবে তাহার] বুঝিবে যে এ ভাট। সমসুত্রপাঁত রূপে চলিতেছে ; 
কিন্ত সে বাস্তব নয়, যে হেতুক যতদুরে নৌকা যাইতেছে ততদূরে 
ভাটাঁও চলিতেছে) যদি এমত না! হইত তবে অন্যপ্দিকস্থ লোক সেই 

ভাট ধরিতে পাঁরিত না। যগ্যপি নৌকাস্থ লোকের। বোধ করে, 
ঘে ভাট! সমস্ুত্রপাতরূপে এক দিক হইতে অন্যদিকে যাইতেছে, তথাপি 

তীরস্থ দর্শকের! যাহাদিগের নৌকাঁর গতি আক্রমণ করে না তাহারা 
দেখিতে পায় ষে সেই ভাটা বক্রভাবে চলিতেছে ও সমস্যত্রপাতরূপে 

এক ব্যক্তির নিকট হইতে অন্য ব্যক্তির নিকটে কদাচ যায় না।৮ 

--জ্যোতিবিবগ্তা, পৃ. ৪-৭। 

“দিবারাত্রির হ্াসব্দ্ধির কারণ ও খতুগণের পরিবর্ত 
ও চন্দ্রের ষোড়শ কলার বিবরণ 

শিশ্ক। বৎসরের মধ্যে কোন্ সময়ে দিবারাত্রিব হাস ও বৃদ্ধি 

হয় ইহার কারণ কি? তাহা যদি মহাশয় জ্ঞাত করান তবে বড় 
আহ্লাদিত হুই। কেন ন৷ সুষ্য নিশ্চল পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে এমত 

হইলেও যেমন দিবারাত্রির পরিবর্ত হয় এবং পৃথিবী আপন আলে 

চব্বিশ ঘণ্টাতে ভ্রমণ করিলেও তদ্রুপ পরিবর্ত হয়। ইহা আমি জানি 

তথাপি দিবারাপ্ত্ির হ্বাঁসবৃদ্ধি কি প্রকারে হয় তাহা বুবিতে পারি না। 

এখন বাস্তবিক স্থয্য নিশ্চল এমত আমাকে যদি পূর্বে ন। জানাইতেন 
তবে তাহারই উত্তর দক্ষিণাঁয়নদ্াঁর৷ দিবারাত্রিব ত্বাঁসবৃদ্ধি হয় ইহা আমি 
জানিতে পারিতাঁম। 

গুরু। বাস্তবিক কুধ্য ভ্রমণ করে না বটে, কিন্ত কি হেতৃক 
দিবারাজির হাঁসবৃদ্ধি ও পৃতুগণের পরিবর্ত হয় তাহ! হৃর্যের দক্ষিণায়ন, 
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ও উত্তরায়ণের অপেক্ষা না করিয়াও আজি এখনি তোমাকে প্রত্যক্ষ 

দেখাইতেছি। সম্প্রতি একটা বাতি জালাইয়া ক্র্ধান্বরূপ এই মেজের 

উপরে রাখ, কিন্তু এই বাতির দীপ্তি ব্যতিরেকে অন্ত আলো না 
আইসনের কারণ আমি গৃহের দ্বার সকল রুদ্ধ করি। 

শিল্ক । এই মহাশয় বাতি জালিতেছে। 

গুরু । ভাল, এখন আমি এই ক্ষুদ্র ভূগোলের মধ্যে উত্তর দক্ষিণ 

কেন্দ্রের কিঞ্চিৎ বাহির পধ্যন্ত নির্গত করিয়া একটা তাঁর প্রবেশ 

করাইয়া দীপের সমানভাগে দীপ্তির দিগে এই ভূগোপকে লব্দিত্ত 

করণপূর্বক দীপের চতুদ্দিগে ভ্রমণ করাই, ইহাতে এই দেখ, দীপের 
শিখ! বিষুবরেখাঁর সমান প্রদেশে থাকিল, এবং দীপের দীপ্তি এক কেন্দ্র 

অবধি অপর কেন্দ্র পর্য্যস্ত ব্যাঞ্তা হইল । 

শিষা । হী, মহাশয় দেখিলাম এ ঘথার্থ বটে । 

গুরু। এখন এই যেমন ভূগোলের অদ্ধভাগ দীপের দীঞ্চিতে 

প্রকাশিত হইল ও অপরার্ধ ভাগ অন্ধকাঁরাবৃত হইল তদ্রপ পুথিবীরও 

এক পার্থ দিবা ও অন্য পার্খে রাত্রি হয় জানিবা। 

শিল্ত । হই, এ কথা বড় সুস্পষ্ট হইল । 

গুরু । আমি দীপের চতুষ্পার্শে ভূগোলকে প্রদক্ষিণ করাইয়। ক্রমে২ 
আপন আলে ফিরাঁইতেছি, তাহ। তুমি সাক্ষাৎ দেখিতেছ। এখন 

এইরূপে ভূগোল যদি স্বীয় আলে প্রত্যেক চতুর্বিংশতি ঘটিকাতে ফিরান 
হন তবে এক কেন্দ্র অবধি অন্য কেন্দ্র পর্য্যন্ত তাহার সমস্ত উপরিভাগ 

১২ ঘড়ী দীপ্তিময় ও ১২ ঘড়ী অন্ধকাঁরাবুত হয় জাঁনিবা। 

শিষ্ঠু । হা, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

গুরু । ভাল, এখন আমি এই ভূগোলকে আপন আলে ভ্রমণ 

করাইয়! দীপের উত্তর কেন্দ্রকে কিছু নমন করি । তাহাতে এই দেখ; 
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যত নমন করিতেছি তত উত্তর, কেন্দ্রের ও পার্থে দূরে দীপ্তি 
ব্যাপ্ত। হইতেছে । এবং ভূগোলের উত্তরাদ্ধ ভাগের যত স্থান ভ্রমণ 

দ্বারা অন্ধকার দিয়া যায় সে সমস্ত স্থান দীপ্তি অপেক্ষা অন্ধকারে 

অল্পক্ষণ ভ্রমণ করে। ইহাতে সুতরাং সে২ স্থানের রাত্রিমান অপেক্ষা 

দিনমান বড় হয়। আরও দেখ, দীপ বিষুবরেখার উত্তর দিগে 

থাকিলে উত্তর কেন্দ্রের ওপার্থে যতদূর দীপ্তি করে, দক্ষিণ কেন্দ্রের 
নিকটে ততদূর দীপ্তি করে ন।। এই জন্যে ভগোলের দক্ষিণীর্ধভীগে 
যত স্থান দীপ্তি দিয়! যাঁয় সে সমস্ত অন্ধকাঁরাপেক্ষা দীপ্তিতে অল্লক্ষণ 

ভ্রমণ করে। ইহাতে সুতরাং তৎকাঁলে সে সমস্ত স্থানে রাত্রিমান 

অপেক্ষা দ্িনমান ছোট হয়। আব যদি উত্তর কেন্দ্র হইতে দীপকে 

কিঞ্চিত নীচ করিয়া ভূগোলকে নিজ আলে ভ্রমণ করাই, তবে এ দীপ 

উত্তরকেন্দ্র ভাঁগকে প্রকাঁশিত না করিয়। দক্ষিণ কেন্দ্রভাঁগে দীপ্তি প্রকাশ 

করে। ভূগোলের উত্তর ভাঁগের যত স্থান দীপ্তির মধ্য দিয়! যাঁয় 

সে সকল অন্ধকারাপেক্ষা অল্প দীপ্চিতে ভ্রমণ করে । অতএব বিষুবরেখার 
উত্তর দিগে রাত্রিমান অপেক্ষা দিনমীন ছোটি হয় এবং দক্ষিণদিগে 

দ্িনমীন অপেক্ষা রাত্রিমান ছোট হয় জানিবা। আর আমরা যদি 

পৃথিবীর কেন্দ্র সুধ্োর প্রতি নম্র করিয়া ধরি কিনব! সুর্য হইতে ফিরাঁই 

তবে সুধ্যের উত্তর ও দক্ষিণ দিগে গমন করাতে যে জল হয় 

এই উপায় হইতেও সেই ফল নিষ্পন্ন হয় ইহা দেখিতেছ।”--এ) 
রা ৮৩-৬। 

“পিলপিদ। ও ইপামিনন্দার বিবরণ 

যে সময়ে রোম নগরের লুট হইয়ীছিল, সেই সময়ে গ্রীস দেশেও 
অমেক যুদ্ধ হইয়াছিল। ম্পার্তায় রাজা আঁজোসিলৌ এক যুদ্ধেতে 
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আথীনী লোঁককে জয় করিলেন; পরে আখীনী লোক ফাশাঁদের হইতে 

উপকার প্রাপ্ত হইয়া অপর যুদ্ধে স্পার্তা টসন্তকে জয় করিল। এ 
সময়ে গ্রীল দেশস্থ নান। প্রর্দেশের লোকের পরস্পব যুদ্ধ করিয়া 

আপনাদের বল ক্ষয় করিত। ফাঁশারা তাহা দেখিয়া গ্রীকদের সহিত 
এক নিয়ম নিরূপণ করিল ; তাহাতে প্রীকদের নিন্দা ও ক্ষতি হইল। 

স্পার্তা-লোক প্রায় সকলেই যোদ্ধা! ছিল। ফাঁশীদের, সহিত 

সন্ি স্থির হইলে পর তাহার। আপনাদের 'প্রতিবাসিদের শহিত পরস্পর 

যুদ্ধ করিতে লাগিল । এ সময়ে খীবীয় লোকদের মধ্যে এক বিবাদ 
উপস্থিত হইলে স্পার্তীর তদ্বিবাদের ভঞ্চন ছলেতে ধীবীয় সৈন্যকে : 

তাহাদের দুর্গ হইতে দূর করিয়া আপনাদের টসম্তগণকে তাহাতে 
রাখিল। এইবূপে চারি বৎসর পর্যন্ত এ ছুর্গ তাহাদের অধীন ছিল; 

কিন্ত শেষে থীবীয় লোঁক মহা ক্রুদ্ধ হইয়! প্রত্যুপকার করিতে স্থির 
করিল। তাহাতে এক পর্ব সময়ে তাহাদের কতকগুলি পুরুষ 

স্্রীবেণ ধারণ করিয়া স্পার্তীগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া প্রধান প্রধান 
সেনাপতিদিগকে সংহাঁর করিল। 

আঁখিয়। নামে তাহাদের বাঁজ! সেই দ্রিবসে আর্থীনী নগর হইতে 

প্রেরিত এক পত্র পাইয়াছিলেন, যাহাতে উপরের লিখিত এই বৃত্তান্ত 
ছিল; কিন্তু রাজ! &ঁ সমাচার সম্বলিত পত্র পাইয়া তদ্দিবসে পাঠ 

না করিয়া সঙ্গোপনে রাখিয়া কহিলেন, অন্ধ আমার্দিগের পর্ব দিবস, 

কল্য রাঁজকর্খ করিব। তাহাতে তিনি অগ্রেতেই শক্রহন্তে হত 

হইলেন । দেখ, আলন্তেতে তিনি প্রাণ হারাইলেন। অতএব যদি 

আমরা স্থ্খ সস্তোগার্থে উচিত করবে আলশ্য করি, তবে অবস্থাই 
আমাদিগের ক্ষতি হইবে। ষগ্পি প্রথমে 51 হয়, তথাপি শেষেতে 

নিতাপ্তই হয়। 
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এই সময়ে পিলপিদ! নাঁষে থীবীয় এক বিখ্যাত ব্যক্তি খীবী নগরের 

এক পরমোপকাঁর করিলেন; কেননা তিনি আর্থীনী লোক হইতে 

সৈন্য প্রাপ্ত হইয়৷ ম্পার্তা সৈন্যকে দুর্গ হইতে দূর করিয়া নগরের পরিস্রাণ 
করিলেনগ৷ ইপামিনন্দা নামে এক বিশিষ্ট ও পরাক্রমশালি জন 

পিলপিপ্ধার মিত্র ছিলেন, তিনি এঁ সময়েতে থীবীয় সৈন্যের প্রধান 

সেনাপতি নিরূপিত হইলেন। পরস্ত তিনি জ্ঞানেতে, সৎক্রিয়াতে 

মহা বিখ্যাত ছিলেন। তাহার এক প্রধান গুণ এই &য, তিনি কখন 

মিথা। বাক্য কহিতেন না, সর্বদা সত্য বাক্যই কহিতেন। তাহার 

যদি অন্যগ্ডণ না থাঁকিত, তথাপি সত্য বাক্যের প্রভাবে তিনি 

মহা-প্রশংসার ষোঁগ্য হইতেন। কিন্তু যেখানে সত্যগ্ডণ আছে, মেখানে 

তাবৎ প্রশংসনীয় গুণ স্থিতি করে। 

ইপাঁমিনন্দা যে এক কম্ম করিয়াছিলেন, তাহা ধনিগণের অতি 

বিবেচনার ষোগ্য। তিনি এক দরিদ্র ব্যক্তিকে একজন ধনীর নিকটে 

প্রেরণ করিয়া কহিলেন, যে এই ব্যক্তিকে আপনি সহন্ত্ মুদ্রা 

দিউন। ধনবান্ তাহাতে আশ্চধ্য জ্ঞান করিয়। কিঞ্চিৎ কাল পরে 
ইপামিনন্দাকে জিজ্ঞাস! করিল, আপনি সেই ব্যক্তিকে আমার নিকট 

কেন প্রেরণ করিলেন? ইপামিনন্দা হাস্য করিয়া কহিলেন, কাঁরণ 

এই যে তুমি ধনবান্, তিনি দবিদ্র। 
ইপামিনন্দা সুদক্ষ লেনীপতি ছিলেন। লুক্ত। নামে এক নগ্রেতে 

তিনি সসৈন্ত হইয়া ক্রিয়্ত নামে স্পার্ভার সেনাপতিকে জয় করিলেন । 

স্পার্তা টসন্য অপেক্ষা! থীবীয় নৈন্ত অল্প ছিল, কিন্তু তাহাদের সেনাপতির 

নৈপুণ্য ও সৈন্যের সাহস প্রবুক্ত তাঁহারা জয়ী হুইল। তাহাদের 
তদ্রূপ সাহসের এক কারপ ছিল, কেনন। তাহারা আপনাদের 

স্বাধীনতার নিমিতে যুদ্ধ করিল; স্পার্তাসৈন্ত কেবল জয়ের নিমিতে 
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যুদ্ধ করিল; এই কাঁরণ তাহাদের জয়ী হওনে কিছু আশ্চধ্য নয়। 
বীরের! স্বাধীনতার নিমিত্তে কোন্ ছুঃসাধ্য কন্মে প্রবৃত্ত না হয়? ইহাতে 
বোধ হয়, যে ইংরাজীয় সৈন্যের! আপন দেশের স্বাধীনতার নিমিত্তে 
যুদ্ধ করিলে সর্বত্র জয়ী হইতে পারে। 

এষুদ্ধ সময়ে কতকগুলি মূর্খ লৌক ইপামিনন্দাকে কহিল, যে 
আমর অমঙ্গলের লক্ষণ দেখিতেছি। তাহাতে তিনি কহিলেন, 

আপন দেশের হিতার্থে যুদ্ধ করাই স্থমঙ্গলের লক্ষণ। দেখ, ইতর 
লোকদের মধ্যে অনেক যঙ্গলামজলের লক্ষণ স্বীকৃত আছে; কিন্তু 

বিজ্ঞানের মধ্যে তাহা মান্য নয়। 

ইপাঁমিনন্দা আর্কাদিয়া নামে আর এক দেশের পরিত্রাণ করিলেন । 

তিনি ক্রমে ক্রমে এত স্থক্রিয়! করিলেন, যে স্পার্তার রাজা তীহাঁকে 

আশ্চধ্য কন্মকারী এই উপনাঁম দিলেন। ইপামিনন্দা ও পিলপিদ। 

সংগ্রামে জয়ী হইয়া স্বদেশে গমন করিলেন; কিন্তু তথা উপস্থিত 

হইলে পরে তাহার! আপন আপন স্থক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত না হইয়! 

পন আপন পদের নিয়মিত কালের অতিক্রম করণ প্রযুক্ত বিচার 

স্থানে আনীত হইলেন । তাহাতে পিলপিদা শ্বভাবতঃ ক্রোধী প্রযুক্ত 
উত্তমরূপে আত্মনিবেদন করিলেন না; কিন্ত ইপামিনন্দা ধীরে ধীবে 

উত্তমদ্পে আত্মনিবেদন করিলেন; তাহাতে তাহারা উভয়ে নির্দোষ 

হইলেন । বিচার কর্তাদের যে কয়েকজন তাহাদের বিপক্ষ ছিল, 

তাহারা ইপামিনন্দাকে অপমান ও রেশ দিবার নিমিত্তে রাজপথ 

পরিষ্কার কারণ পদ তাহাকে দিল। তিনি তাহ সমাদর পূর্বক স্বীকার 

করিয়া কহিলেন, এই পদ ষগ্ভপি আমাকে গৌরবাশ্থিত না করে» 

তথাপি আমি তাহাই গৌরবাশ্বিত করিব। দেখ, ইহাতে তাহার 
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কেমন মহত্ব গুণ হইল! ভদ্রলোক তাবৎ প্রকার পদেতে শোভান্বিত 

থাকে । 

পিলপিদ। ফিরীদিগের হিতার্থে যুদ্ধ করিষা নিজ প্রাণ পরিত্যাগ 

করিলেন। কিরী লোকদের প্রতি সিকন্দর নামে এক ব্যক্তি উপদ্রব 

করিতেছিল। নেব্যাক্ত মহা দুষ্ট ও নাঁনা দুর্ষম্মশীল এবং সকলের 
অবজ্ঞেয় ছিল; এই কারণ সর্বদা ভীত থাঁকিত, এবং শঙ্কাপ্রুক্ত 

উচ্চস্থ এক চোঁরকুঠরীতে শয়ন করিত। উপরে যাইবার নিড়ির 

নিকটে এক ভয়ানক কুকুর বসিয়া থাকিত। অবশেষে তাহার 

স্্রী এ কুকুরকে দূর করিয়। সোপানের ধাপে ধাপে তুল! রাখিল, 
তাহাতে তাহার পত্বীর ভ্রাতারা নিঃশবেতে সোপান দ্বারা উপরে 

উঠিয়া! তাহাকে বধ করিল। এই প্রকারে তিনি নিজ কুকম্মের ফল 

ভোগ করিলেন । 

ইপামিনন্দ! যুদ্ধভূমিতে জয়প্রাপ্তির সময়ে প্রীণত্যাগ করিলেন । 

যখন থাীবীয় 'লোঁক মাস্তিনীয় নগরের নিকটে স্পার্তা সৈন্যের সহিত 

যুদ্ধ করিল, তখন ইপামিনন্দা সংগ্রামের বড়শার দ্বারা বক্ষস্থল বিদীর্ণ 

হইয়া পড়িলেন। তখন তাহার দেহ লইবার নিমিত্তে উভয় নৈস্তেতে 

যুদ্ধ হইল। পরে থীবীয় সেনাকর্তৃক তাহা প্রাপ্ত হইল। ইপামিনন্দ। 

এ ক্ষতদারা মহ] যন্ত্রণা পাইলেন। তৎকালেও তিনি আপনার সৈন্তের 

হিত চিস্তা করিলেন। ষখন তিনি সংবাদ পাইলেন, ষে থীবীয় সৈন্য 

জয়ী হইল, তখন কহিলেন, যে সকল মঙ্গল হইল । ষে চিকিৎসকেরা! 

তাঁহার সেবা করিতেছিল, তাহারা কহিল, যে বড়শার ফলা বাহির 
করিলে ইনি নিতান্তই মরিবেন। এই হেতু তাহা বাহির করিতে 
কাহারো সাহস হইল না। অতএব আপনি তাহা টানিয়া বাহির 

কবিলেন ; ও কিঞ্চিৎ বিলঘ্ে বন্ধুগণের সমক্ষে প্রাণত্যাগ করিলেন ॥ 
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থীবীয়দের ষে সন্ত্রম সীহাদার। বদ্ধিত হইয়াছিল, তাহ। তাহার মরণেতে 

নষ্ট হইল। 

স্থরাকুসের রাজ। জ্যেষ্ঠ দিওক্ুশীয় ইপামিনন্দার মরণের পাঁচ বত্সর 

পূর্বে মরিলেন ; পূর্বলিখিত সিকন্দরের ন্তায় তিনি অতি নিষ্ঠুর ও 

উপদ্রবী ছিলেন । তিনি আপন গাত্রে লৌহবন্ম ধারণ কারয়া তাহার ' 

উপরে বস্ত্র পরিধান করিতেন । অন্যের প্রতি তিনি যেরূপ ক্রুর কর্ম 

করিতেন, তথ্প্রযুক্ত তাহার ভয় ছিল যে, পাছে আমার প্রতি এ প্রকার 

কুকম্ম কেহ করে। এ মাগষেব তদ্্রপ ত্রাসেতে এই প্রমাণ প্রাপ্ত হয়, 

যে ষদ্দি কেহ পরহিংস। ও পরদ্দোহ করে, তবে সে জন আপনার পক্ষে 

ততোধিক হিংসা ও প্রোহ করে। উপন্রবকাঁরিদিগের বিবরণে ইহার 

অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হইবে ।”--সত্য ইতিহাস সার, পূ. ৮৫। 

“দেশভ্রমণের ফল 

এই কলিকাতা নগরে অনেক২ ভাগ্যবান ও ধনবাঁন লোক আছেন 

কিন্তু তাহার। স্বদেশ পর্যটন করিয়া তছুৎপন্ন বিবিধ বন্ত ও নানা লোকে 

নানা অবস্থা দর্শনজন্য যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করেন না, 

ইহা আশ্ধ্য । বিশেষতঃ এইক্ষণে বাশ্পের নৌকা! প্রভৃতি দেশভ্রমণের 

বছবিধ উপাঁয় থাঁকিলেও ভ্ঠাহার! যে ভ্রমণ করেন না ইহা আরো 

আশ্চর্য । উৎসবাদি অবকাশের সময়ে যি যুব লোকেরা! স্বদেশে 

কিছুদূর ভ্রমণ করেন, তবে তদ্দ্ার। তাহাদের মন প্রফুল্ল ও উত্তম হইতে 

পারে, এবং অনেক২ বিবেচনার কথাও উপস্থিত হয়, ও চেষ্টিত জ্ঞান 

প্রাণ্থ হওয়াতে অতি সুখোঁদয় হয়, এবং সর্বদ। বাযুসেব। ও বিবিধ বস্তর 

দর্শনেতে শরীরেরও বল হয়, এবং উদ্যোগ ও সাহসের বৃদ্ধি প্রভৃতি, 

নানা! ফল জন্মে ।”--সারসংগ্রহ, পৃ" ১। 
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“আসিদের কথা 

ষে দ্রব্য অঙ্পরস যুক্ত হইলে লিৎমস্ কাগজকে রক্তবর্ণ করে ও 

আল্কালীর গুণ বিনাশ করে সে আঁসিদ নামে বিখ্যাত হয়। কিন্তু 

কোন২ আঁসিদ অদ্রবণীয়, এবং অব্রবণীয়তা-প্রযুক্ত অন্ত হয় না ও 

কাঁগজকে রক্তবর্ণ করে না, এই কারণ যে বস্ত আল্কাঁলীর সহিত মিশ্রিত 

হুইলে লবণ জন্মায় ও দ্রবীভূত হইয়া অন্ন হয়, এবং কাগজকে রক্তবর্ণ 

করে, তাহাঁকেই আসিদ বলিতে হয়। আসিদের এই সাধারণ গুণ। 

আসিদ জলেতে মিশ্রিত হইতে পারে ও মিশ্রিত হইয়া তাহার বৃদ্ধি ও 

তাপ জন্মাইতে পারে, এবং অল্প তাপেতে দ্রবীভূত ও বাম্পীভূত 
হইতে পারে, এবং শাকের নীল ও হবিত ও কৃষ্ণ লোহিত বর্ণকে 
লোহিত বণ করিতে পারে । অক্সিজেনের নহিত নৈত্রজিন ও অঙ্গার 

ও গন্ধক মিশ্রিত করিলে যে আসিদ উৎপন্ন হয় সেই আঁসিদ 

সর্বশ্রেষ্ঠ হয় । 

নৈত্বিক আমিদ, ষাহাঁকে পূর্বকাঁলে আক্াঁকিস্ অর্থাৎ তীব্রজল 
কহিত, এবং এই দেশে যাঁহাঁকে দ্রাবক কহে তাহ নৈজ্রজিন ও 

অকৃসিজেন হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা শুদ্ধ হইলে জল অপেক্ষা অর্ধাংশ 

ঘন হয়, এবং বর্ণ রহিত ও বিষধবৎ ও অতিজারক হয়। এবং শিল্প 

কর্মেতে কম্মণ্য হয়, এবং তাম্রেতে অক্ষর কাটনে ও রঙ্গাওনে এবং 

ধাঁতুবিগ্ভাতে ও ধাতু পরীক্ষাতে ও নান। ওুঁধধিতে কন্মণ্য হুয়। এবং 

কিমিয়া বিদ্ভাতে প্রয়োজনীয় হয়, কেন না তদ্দার। ধাতু সহজে ভ্রবীভূত 
হয়) সে প্রথমে আপনা হইতে ধাতুদ্দিগকে অক্সিজেন দেয় পরে 
আমসিদের ৭ বিনষ্ট করে। 

কার্বনিক অর্থাৎ অঙ্গাবীযর় আপিদ অতি ্যক্ম বাম্প হয়, তথাপি 
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জলেতে লীন হইয়া এক দুর্বল আসিদ জন্মায় । এই আসিদ চূর্ণ প্রস্তর 

ও খড়ি প্রস্তর ও শ্বেত প্রস্তরাঁদি অনেক দ্রব্য হইতে ল্য হয়, ও 
তাহাদের শতাংশের মধ্যে চল্লিশ অংশ লভা হয়। এবং পঙ্জদের 

প্রশ্বাসের মধ্যে এই আঁসিদ আছে; তত্তিন্ন মুত শরীর ও ম্লান পত্রাদি 

হইতেও জন্মে, এবং আকাশ বাুতে সর্বদা থাকে, ইহাতেই প্রমাণ পাওয়া 

যাঁয়। যর্দি এক অনাচ্ছাদিত পাত্রস্থ চর্ণজল গৃহের বাহিরে স্থাপিত 

হয় তবে তাহার উপরে সরের হ্যায় যে বস্ত উৎপন্ন হয় সেচুর্ণের 

অঙ্গারীয় নাম বিখ্যাত হয়; এই আসিদ দীপশিখ| নির্বাঁণ ও প্রাণ 

বিনষ্ট করিতে শক্তিমান হয়। তাহা আঁকাশবাযু হইতে ঘন হইয়া 

নিক স্থানে থাকে, এবং সঙ্কীর্ণস্থান ও পুরাতন কূপ ও আঁকর এই সকল 
স্থানে থাকে, এবং যে স্থানে থাকে সেই স্থানের বাষুর প্রশ্বাস রোধকরণ 

শক্তি হয়, এই নিমিত্তে ষে কেহ সেই স্থানে প্রবেশ করে তাহার প্রাণ 

বিনষ্ট হয়। যে জল কিম্বা কোন দ্রব বসন্ত ভার দ্বার। তাহাতে মিশ্রিত 

হয় তাহার সেই ভার দূরীকৃত হইলে সে পুনর্বার তাহ! হইতে মুক্ত হুয়। 
সোদাজল ও জিপ্রির-বীর ও সৈদর ও শাম্পেন মদিরা, ইহাদের শিশি 

খুলিলে যে ফেনোদগম হয় সে কেবল এই আসিদের তেজের দ্বারা হয়। 

এবং বীর ও পোর্র ও এল এই সমস্ত পেয় দ্রব্যের যে তেজ তাহাও 
এই আদিদ হইতে জন্মে, এই নিষিত্তে এই সমস্ত পেয় দ্রব্য ষদ্দি পাত্রে 

অনাচ্ছাঁদ্দিত থাকে তবে এই আঁদিদের নির্গমণদ্বারা বিকৃত হুয়। 

ষে গন্ধকীয় আসিদ পূর্ব্বে তৃতিযার তৈল নামে বিখ্যাত ছিল তাহা 
স্বাভাবিক নিশ্মবল নহে, কিন্ত যে সমস্ত অগ্নি পর্বতের নিকটে থাঁকে 

সে সমস্ত কখনং নির্মল হয়। এই আসিদ চুর্ণমধ্যে মিশ্রিত অনেক 
প্রাপ্ত হয়। কিমিয়া বিগ্া্ুসাঁরে ইহা অন্ত আসিদ হইতে শক্ষিমান 

হ্য়। এবং অমিশ্রিত হইতে প্রবল দাহকত। শক্তিবিশিষ্ট হয়, ও 
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তাহাতে মিশ্রিত হইলে মাংস ও শাক বিকৃত হয় ও অঙ্গার চূর্ণের ন্যায় 
তস্ম হয় ও জল নিশ্মিত হয়। তাহা অতি সহজে জলেতে মিশ্রিত হয়, 
ও মিশ্রিত হওন সময়ে অত্যন্ত ভাপ উৎপন্ন করে। এবং জলাঁকর্ষণ 

শক্তিদ্বারা বরফকে অতি শীঘ্র দ্রবীভূত করে ও সমান বরফের সহিত 

মিশ্রিত হইলে অত্যন্ত তাঁপ জন্মায়। এবং আকাঁশবায়ু হইতে জলীয় 

বাম্প সকল আপনার নিকটে শীঘ্র আকর্ষণ করিয়া গ্রাস করে, অতএব 

কেহ যদি জলের বাম্পকরণ দ্রাব হিমানী করিতে চাঁহে তবে এই 

আসিদ ঘার। তাহা করা যায়। এই আসিদ জলাকর্ষণ একি দ্বারা অতি 
কর্ধণ্য হয়।. এবং চরকে দঞ্ধ করে ও বাম্প উৎপন্ন কবে ও তাবৎ 

মাংসকে বিকৃত করে ।৮--এ, পৃ. ৯৪-৬। 



ঈন ম্যাক 
( ১৭৯৭-১৮৪৫ ) 

ইলিয়ম ইয়েটুসের মত জন ম্যাঁকও শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের 

কম্মীরূপে ভারতবর্ষে আগমন করেন । ম্যাক কখনও এই মিশন 

হইতে আলাঁদ। হইয়। যাঁন নাই, আম্মতুযু শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনের 
অন্তভূক্তি থাঁকিয়। নান। ভাঁবে মানব-সমাজের সেব! করিয়। গিয়াছেন। 

বাঙালী যুবকদের বিজ্ঞান-শিক্ষারদানে এবং বাংল। সাহিত্যের বিজ্ঞান- 
পুস্তক রচনায় তিনি যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহ! কখন ভূলিবার নয়। 

জন ম্যাক ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটলগ্ডে এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন। 
তাহার পিতা ছিলেন সেখানকার একজন সলিসিটর । ম্যাক শৈশবেই 

প্রতিভার পরিচয় দেন। স্কুল ও কলেজে বিগ্যাবত্তায় সতীর্থদের মধ্যে 

তাহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। প্রথমে হাই স্কুলে এবং পরে 

এডিনবরা বিশ্ববিষ্ভালয়ে তিনি তৎকালীন উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। 

প্রতিটি স্থলেই তিনি শিক্ষক ও অধ্যাপকদের নিকট হইতে প্রশংসাপজ্জ 

লাতে স্মর্থ হইলেন। গ্রীক, লাটিন ক্লাসিক সাহিত্যে তিনি বুযুৎপন্ 
হন। আবার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে, যেমন--অস্কশা্, , 

জ্যোতিবিবগ্তা, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান এবং রপাঞ্ণনশাপ্র্ে, তাহার বিশেষ 

ঘখল জন্মিল। রসায়নশাস্ত্রের প্রতি তাহার ছিল সবচেয়ে বেশী 

আঁকর্ষণ। এই বিষয়ে তিনি স্বতন্ত্র ভাঁবে বিশেষজদের বত্তৃতাদি 
শুনিতেন। শল্যবিগ্ঠ/ (997£6:5) ব্ষিয়েও তিনি কতক গুলি বন্তৃত। 



৪৬ জন ম্যাঁক 

শুনিয়াছিলেন। ম্যাকের কৌতুহল এবং জ্ঞান-পিপাঁসা দেখিয়া 
শল)বিদ্যার অধ্যাপক অত্যস্ত বিস্মিত হন। 

জন ম্যাক পান্রীরূপে কর্মজীবন আরম্ভ করিতে মনস্থ করিলেন । 

স্থির হয় যে, তিনি চাঁ্চ অব স্কটলগ্ডের পাদ্রী হইবেন। কিন্তু এই 
চার্চের কতকগুলি বিধিব্যবস্থা তাহার মনঃপৃত হইল না। তিনি 
ব্যাপটিষ্ট মিশনরী সোসাইটির দ্বিকে যৌবনেই ঝু'কিয়া পড়িলেন। 
তিনি মিশনের মূল কেন্দ্র ব্রিষ্টলে গমন করিলেন-ব্যাপটিষ্ট মিশন-প্রদত্ত 
বিশিষ্ট শিক্ষালাঁভ ও ধর্শচর্য্যার নিমিত্ব। ম্যাক ইতিপূর্ক্েই বিভিন্ন 
বিষ্ভায় বুুৎ্পত্তি লাভ করিয়াছেন, এখানে আসিয়৷ খ্রীষ্শাস্্ অন্ুশীলনাস্তর 
তাহাতেও প্রগাঁচ পা্তিত্য অঞ্জন করিলেন । শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট 

মিশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়ম ওয়ার্ড বিলাতে গিয়া য্যাকের 

বিষয় অবগত হন। শ্রীরামপুর কলেজের জন্য একজন বিজ্ঞানের 
অধ্যাপকের প্রয়োজন ছিল। তিনি জন ম্যাককে এই পদ গ্রহণে 

সম্মত করাইলেন। শ্রীরামপুর কলেজে বিজ্ঞানের অধ্যাপক-নিয়োগের 

কথা জানিয়৷ স্কটলগুনিবাপী জেমস ডগলান কলেজের বিজ্ঞান 

গবেষণাগার বা লেবরেটরী গঠনের জন্য পাঁচ শত পাউও দান করিলেন । 

ইহ] দ্বারা বৈজ্ঞানিক, বিশেষতঃ রাসায়নিক যন্ত্রপাতি ক্রয়ের স্থবিধা। 

হইল। 
ওয়ার্ড ম্যাককে লইয়া ১৮২১ সনের মে মাসে ভারতবর্ষে রওনা 

হইলেন। তাহাদের সঙ্গে মিস কুকও আসিলেন, ইনি বিবাহের পরে 

মিসেমদ উইলসন নামে অধিকতর পরিচিত হন। এ দেশে স্ত্রীশিক্ষা- 

বিস্তারে তাহার কৃতিত্ব অপরিসীম । এই বৎসর নবেম্বর মাসে ওয়ার্ড 

ও ম্যাক শ্রীরামপুরে পদার্পণ করেন। শ্রীরামপুর কলেজ পরিচালনায় 
ড. জন্থুয়া মীর্শম্যান বিশেষ ব্যাপৃত ছিলেন। জন ম্যাক আসিয়া 
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তাহার সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি কলেজের বিজ্ঞান অধ্যাপন। আরম্ভ 
করিলেন । ওয়ার্ড ধশ্মশাস্ত্র অধ্যাপনার ভার লন। ম্যাক বাংল 
ভাঁষা শিক্ষায় অবহিত হইলেন। বিভিন্ন বিষয় অধ্যাপনাকাঁলে 

মানচিত্রের অভাব বড়ই অনুভূত হইত । ম্যাকের নেতৃত্বে মিশনরীগণ, 

একটি ভারতবর্ষের মানচিত্র বাংলায় সংকলনে মন দেন। 

প্রায় এক হাজার শহর ও নদনদীর ইংরেজী ও বাংল! নামসম্বলিত 
ভারতবর্ষের মানচিত্রের একটি খসড়া তৈরী করিবার পর লগ্নে শিশ্পী 

ওয়াকারের নিকট তাহ প্রেরিত হয়। খসড়ার ভিত্তিতে মানচিত্রটি 

অতি স্বন্দরভাবে প্রস্তত হইল । এখানি বড়লাট লর্ড হেহিংসের নামে 

উৎসর্গ করা হয়। ভারতীয় ভাষায় মানচিত্র রচন। এইভাবেই স্থরু হয়। 

শ্ররামপুর কলেজে লেবরেটরী বা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হইল । 

ম্যাক এখানে রসায়নশাস্্র সম্বন্ধে গবেষণা করিতে আরম্ভ করিলেন । 

রসায়নবিদ্কূপে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। কলিকাতায় তখন 
ষে স্বর্পমংখ্যক বিজ্ঞানী ছিলেন তীাহারাও ম্যাককে উতৎপাহ দিতে 

লাগিলেন। বড়লাট লর্ড হেগ্িংসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এশিয়াটিক 

সোসাইটির শেষ সভায় তাহারই প্রস্তাবে সোসাইটি-ভবনে ম্যাকের 

দ্বারা রসায়নশাস্ত্রেরে উপরে বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। ম্যাক 

সোসাইটির হল-ঘরে রসায়ন সম্বন্ধে এক প্রস্থ বন্ৃতা দিলেন । জন ক্লার্ক 

মার্শম্যান বলেন, বক্তৃতার দিনগুলিতে আশী হইতে একশত জন পর্ধ্যস্ত 

সমঝদার শ্রেত1 হাজির থাকিতেন। নিয়মিত উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে 

জনদশেক ছিলেন ভারতীয় । বক্তৃতার দক্ষিণ। স্বরূপ ম্যাক সর্ববসাঁকুলে 

একশত পাঁচ পাউগ প্রাপ্ত হন। তিনি সবটাই মিশন-ভাগ্ারে দান 
করেন ।* 

ভা াপাহারারাদাহারাররগারারারারররতারারররররারারারারাররাহারহাররাারগারারিকরিটরাহীরর 

ধা 1756 1786 ঠ৮০ 0766 ০01 0০0150+ 24075157501 2152 77270, ৩), 1, 
০, 260-.1, 
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ম্যাক শ্রারাধপুর মিশনে ধোগদানের অল্পকাঁল পরে, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে 

ওয়ার্ড মার! গেলেন। মিশনের অন্য প্রতিষ্ঠাতাদ্বয়--উইলিয়ম কেরী 

ও জন্গুয়া মা্শম্যানের সঙ্গে ম্যাঁক সর্ববিষয়ে একমত হইয়া কাধ্য করিতে 

লাগিলেন । মিশনের যাবতীয় বিপদে-আপদে, হুখে-সম্পদে তিনি 

তাহাঁদের সঙ্গী হইলেন । ম্যাক তাহাদের উভয়েরই বয়ঃকনিষ্ঠ ; এ 

কারণেও তিনি তীহাথের শ্রেহপ্রীতি প্রাঞ্থ হন। উপরন্ক ম্যাকের 

বিদ্যাবত্তী এবং কম্মতৎপরতা তাহাদিগকে কম মুগ্ধ করে নাই। কেরীর 

আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি প্রথম হইতেই বাংলা ভাষার চচ্চা 

স্থরু করিয়া দেন। কলেজে তিনি ক্রমে ইংরেজী ও বাংলা উভয় 

ভাষায়ই ছাত্রদের রসায়নবিগ্তার অধ্যাপনা করিতেন । ড. জন্ুয়া 

মার্শম্যানের পুত্র সমাচার দর্পণ-সম্পীদক জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সঙ্গে 
একযোগে একটি বাংলা গ্রস্থমাঁলা প্রকাঁশে তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন । 

মার্শম্যান লইয়াছিলেন ইতিহাঁসমূলক পুস্তকাঁদি রচনার ভার, ম্যাক 
বিজ্ঞানের পুস্তক লিখিতে অগ্রসর হন। কলেজ এবং মিশনের কাধ্যে 

ক্রমে অধিকতব লিপ্ত হইয়া পড়ায় ম্যাক একথানির বেশী বই লিখিতে 

পারেন নাই। কিন্তু এই একখানি বই লিখিয়াই ম্যাক 'পাইওনিয়াব। 

বা অগ্রদূতের মর্যাদা লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকখানির নাম-- 
“কিমিয়া বিদ্যার সার, অর্থাৎ রূসায়নবিগ্যার মূল কথা।” ইতিপূর্বে 

বিজ্ঞানবিষয়ক পুত্তক এবং পত্রিকাঁদি কিছু কিছু প্রকাশিত হইয়াছিল 
বটে, তবে বূপায়নশীত্্র সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকসমূহেব মধ্যে ইহাই 
প্রথম পুস্তক । এই পুম্তক সম্বক্ষে পরে বলিব । 

ম্যাক আর একটি বিষয়েও জন ক্লার্ক মার্শম্যানের বিশেষ সহায়ক হম। 

ন্যাকের জীবনকথ! সংকলনে এই পুস্তকখানি এবং ১৮৪৫ সনের 'দি ক্যালকাট। 

জিশ্চিয়ান অবজার্ভীর' ও 'দি ফ্রেণ্ড অব ইতিয়া'র সাহাধ্য লওয়। হইয়াছে। 
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মাশমঠান লিখিয়াছেন, তিনি ১৮৩৫ শ্রীষ্টাকে যখন সাপ্তাহিক “ফেও্ 
অফ ইত্তিয়া, প্রথম বাহির করেন, সেই সময় এবং তাহাঁর পরেও ম্যাক 

সম্পাদকীয় বিভাগের অন্তভূক্তি থাকিয়। বহু রচনা দ্বার! উক্ত পত্রিকা- 

খানির গুরুত্ব ও সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। ম্যাকের রচনা ছিল একদিকে 

যেমন সহজ, স্বচ্ছ, অনাড়ন্বব, অন্যদিকে তেমনি নির্দোষ, তেজঃপূর্ণ ও 

ঝণঝালে।; সংবাদপত্রের লেখা ষেমন হওয়া উচিত ইহ। ছিল ঠিক 
তেমনই । তাহার সংবাদপত্রের রচনাদি সন্ঙ্গে সম্পাদক মার্শম্যান 
লিখিয়াছেন £ 

445 ৪ 000110 10907 09: 0%0 ০ 50018 5000116 04. 77018 

901001)098168008 006 609 63906 10008988০01 1313 2001130, ৯00 979 

₹91585015 101 6291৮ 006165, 0190698 200 %180050 [নুত 090161556৩দ 

318 96719 সা16) 00 11619 98810701897) ৯00 ৮0৪ 2900517881)7 0৯0) 
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+81800598হ 500. 83010166505 6006 16006 9805 20005 096181168। 
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06618, 179 9:065 চ160 10001) 3911591:56100 800 ৪916000 20001500 
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0012800816109128,1 

শ্রীরামপুর ছিল ম্যাকের কর্মস্থল । কেরীর মৃত্যু (১৮৩৪) এবং 

জন্য়। মার্শম্যানের ভগ স্বাস্থ্য হেতু ম্যাককে প্রতিদিন পরিশ্রম করিতে 
হইত যথেষ্ট। ইহার উপর তিনি ১৮৩৬ শ্রীষ্টান্দে বাংলার পূর্বাঞ্চল 

-খাঁপিয়া পাহাড়, আসাম প্রভৃতি অন্যান্ত পরিভ্রমণে ধাহির হন । 

ভাহার এই ভ্রমণের কথা শুনিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষ এসব অঞ্চলের যথা 

আঅবস্থ। সন্বন্ধে বিফৃতিদানের নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ জানান । কারণ, 

৪ 



৫৯ জন ম্যাক 

এ সময়ের মাত্র দশ বৎসর পূর্বে এই অঞ্চল ব্রিটিশের অধিকা রতুৃক্ত 
হয়। এখানে উল্লেখষোগ্য যে, ম্যাক-প্রদত্ত বিবরণ সরকারের দিগ দর্শন- 
ত্বূপ হইয়াছিল। আঁসাঁম পধ্যটনকাঁলে ম্যাক কঠিন জররোগে 
আক্রাস্ত হন। শ্রীরাঁমপুরে প্রত্যাবর্তনের পরে ব্যাধিমুক্ত হইলেন 
বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যলাভার্থ তিনি অবিলম্বে বিলাতযাত্রা করিলেন । 

স্বদেশে অবস্থানকালে তিনি স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাঁন। এবারে তাহার 

দায়িত্ব অত্যন্ত বাঁড়িয়া গেল। জঙন্গুয়া মার্শম্যানের অস্থস্থতা, এবং 

অল্পকাঁলের মধ্যে মৃত্যু নিবন্ধন তাঁহাকে বিলাঁতের ব্যাঁপটিষ্ট মিশনের 

সঙ্গে এক নৃতন বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইতে হুইল। ম্যাক 

শ্রীরামপুর ব্যতীত, অন্তান্ত অঞ্চলের মিশন-পরিচালিত যাবতীয় 
প্রতিষ্ঠানগুলি উহার হস্তে ছাঁড়িয়। দিলেন। 

এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া জন ম্যাক ১৮৩৯ সনের প্রারস্তে এদেশে 

ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীরামপুর কলেজ, মিশনচার্চ এবং মিশনের 

অন্যান্ত কাধ্যের পরিচালনাভার তিনি নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। 

তাহার কর্তৃত্বাধীনে শ্রীরামপুর কলেজ একটি প্রথম শ্রেণীর শিক্ষায়তনে 

পরিণত হইল। উতকর্ষের দিক হইতে বেসরকারী কলেজসমূহের মধ্যে 
ইহা ছিল অদ্ধিতীয়। চার্চে প্রদত্ত তাহার বাংল! প্রার্থনা ও উপদেশা- 
বলী শ্রোতাদের বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইত। ম্যাক তাহার বিদ্যা-বুদ্ধি 

কন্মশক্তি সকলই মিশনের উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন । 

এজন্য তাহীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত নিঃসন্দেহ, কিন্তু তিনি, 

কখনও তাহাতে জক্ষেপ করিতেন না। মাত্র আটচল্লিশ বৎসর বয়সে 

এইরূপ কর্মময় জীবনের অবলান ঘটে । তিনি কলেরা রোগে আক্রান্ত ' 

হইয়া ১৮৪৫, ৩০শে এপ্রিল শেষ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন। তাহার 
মৃত্যুতে পান্্রী ও গ্রীষ্টান-সাধারণ তে! বটেই, এমনকি এদেশীয়েরাও 



জন ম্যাক ৫১ 

বিশেষ দুঃখিত হন। “দি ক্যালকাট। ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার” (মে 
১৮৪৫ )-এর শোক-স্থচক উক্তির কিয়দংশ এখানে উদ্ধত করি £ 
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এখন, জন ম্যাকের “কিমিয়া বিদ্যার সার” সম্বন্ধে কিছু বলিব। 

গ্রন্থের আখ্যাপঅ এই £ 21 016179 0ঘ 07701119115 / 

5 3০৮) 019০, 01 59001)02:9 0০11989/ ০1] / কিমিয়। 

বি্ভার সার । / শ্রীযৃীত জন ম্যাঁক সাহেব কর্তৃক / রচিত হইয়া / 
গৌড়ীয় ভাষায় অন্বাদ্দিত হইল । / প্রথম খণ্ড / 777010. 8156 

53910010075 01988 / 1894. 

পুস্তকখানির ইংরেজী ভূমিকায় ড. কেরীর সহায়তার কথ! অতি 

শ্রদ্ধার মঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে । রসায়নের পরিভাষ। সম্বন্ধে এই 



৫২ জন ম্যাক 

ভূমিকাঁয় তিনি অভি স্থন্দর আলোচনা করিয়াছেন। বাংলা তথা 

দেশভাষাঁর মাধ্যমে উচ্চতর বিজ্ঞানশিক্ষার আয়োজন আজ হউক কাল 

হউক হইবেই। কাজেই এ সম্পর্কে জন ম্যাকের স্থৃচিস্তিত অভিমত 
সকলেরই প্রণিধানযোগ্য। উচ্চতর বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকাদি রচনায় 
এই অভিমত আমাদের কাজে লাগিবে নিশ্চয়। ভূমিকাটি অতি 

প্রয়োজনীয়। একারণ অন্যত্র সবটাই উদ্ধৃত হইল। 

্রস্থখানি ৩৩৭ পৃষ্ঠা পরিমিত। ইহাতে ইংরেজী-বাংল। ছুইটি 

পাঠই দেওয়। হুইয়াছে। প্রত্যেক পাতার বাম দিকে ইংরেজী এবং 
দক্ষিণ দিকে বাংলা । পুস্তকের বিষয়ব্যঞ্ক অংশটি-যাহাকে আমরা 

সচরাচর “প্রস্তাবনা” বা “ভূমিকা বলি-ম্যাক “পরিভাষা” বলিয়া 

উল্লেখ করিয়াছেন। এই পরিভাষাটি এখানে উদ্ধৃত হইল £ 

প|১|, কিমিয়। বিগ্যান্বারা এই২ং শিক্ষা হয় বিশেষতঃ নানাবিধ 
বস্তজ্ঞান এবং সেই নানাবিধ বস্ যেং ব্যবস্থাহ্থুসারে পরস্পর সংযুক্ত 
ও লীন হইলে এ বস্তু হইতে নানাবিধ পদার্থ উত্পন্ন হয় তাহা। 

॥২|। অগ্য পর্যন্ত যত বস্তব তত্ব জানা গিয়াছে সে অল্প অর্থাং 

৫১ একপঞ্চাশতেব অধিক নহে। দমে সকলের নাঁম মূলবস্ত যেহেতুক 
বোধ হয় যে এ প্রত্যেক বস্তর মধ্যে কেবল এক পদার্থ আছে। 

॥৩| অন্যান্য বস্তর নাম সঙ্কর বস্ত যেহেতুক দে সকলের মধ্যে 

ছুই কিংব। অধিক পদার্থ আছে। তাহার সংখ্যার প্রায় সীম! নাই । 

॥8) যখন মুলবস্তর পরম্পর লয়েতে সঙ্কর বস্ত উৎপন্ন হয় এবং 

সেই সঙ্কর বস্তনয়াদির পরম্পর লয়েতে অধিক সঙ্কর বস্ত উৎপন্ন হয় 
তখন সে কাধ্য নিশ্চিত ব্যবস্থানলারেই হয় । 

॥৫| ইহাতে বোধ হয় ষে এ বিগ্যা ছুই প্রকার অর্থাৎ বস্ত ও 

তাহার স্বাভীবিক গুণবিষয়ক এবং সেই২ বস্তর পরস্পর লয়বিষয়ক। 
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(৬। কিন্তু এই বি্যাজ্ঞানার্ঘে ঘিতীয় প্রকরণ প্রথম শিক্ষা করিতে 

হইবেক যেহেতুক 'বস্তসকল যে ব্যবস্থান্বসীরে ও যে২ মতাহসারে 
সংলীন হয় তাহ ন! জানিলে মূলবস্ত কিনব! সন্কর বস্তর গুণ জান। অসাধ্য 
অতএব ' সেই ব্যবস্থা প্রথম কথয়িতব্য। কএক নিশ্চিত গ্রভাবন্থার! 

বন্তমকল লীন হয় সে প্রভাব নানা প্রকার এতএব এই পুস্তকের ছুই 
ভাগ হইবে। প্রথমতঃ কিমিয়। প্রভাব দ্বিতীয়তঃ বস্তবিষয়ক ।” 

পুস্তকখানির ভাষার প্রাঞ্তলতা এই উদ্ধৃতি হইতে লক্ষ্য কর। ঘাঁয়। 

এই পুস্তকের ইংরেজী ভূমিকা এই £ 
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লছলার নিদশন 

৭1১৯৯॥ সামান্ত কাধ্যের নিমিত্ত অব্সিজান এই২ ব্ূপে প্রাপ্ত হওয়। 

যায়। বিশেষতঃ: লৌহ। কিন্বা! মৃত্তিকার রিটোর্টের মধ্যে মাঙ্গানেসের 

কাঁল। অক্সিদ অগ্রিময় করণেতে কিম্বা! কাঁচের রিটোর্টের মধ্যে সেই 

অক্সিদের অদ্ধ পরিমিত শক্ত গান্ধকিকান্্ তাহাতে দিয় বাটার উপর তাহা 

উত্তপ্ত করণেতে কিম্বা লোহা বা মৃত্তিকাঁর রিটোটের মধ্যে মোরা লবণ 

অগ্নিময় করণেতে। কিন্তু অতি নিভাজ অক্সিজান ষদি চাহ! যায় তকে 

কীচের বিটোর্টের মধ্যে পতাষের খোরায়িত উত্তপ্ত করণেতে তাহা 

প্রাপ্ত হওয়। যাঁয়। এবং মেই কাঁধ্যেতে পতাষ এবং খোরিক অগ্্েক 

মধ্যে ঘত অক্সিজান লীন হইয়। থাকে তাহা সকল পৃথক হইয়া রিটো্টের 

মধ্যে কেবল পতাধিয়মের খোরিদ অবশিষ্ট থাকে। 

॥২০০॥ অক্সিজানি অত্যল্পরূপে জলে নিবিষ্ট হইতে পারে । একশত ঘন 

ক্রল পরিমিত জল ক্ফোটনেতে আকাঁশহীন হইলে তাহাতে যদি অক্সিজান 

কএক ঘণ্টা পর্যাস্ত রাখ! যায় তবে সাঁমান্ত আকাশের ভার চাপায়নের 

দ্বারা ৩৫৫ ক্রল নিবিষ্ট হয়। অপর অত্যন্ত চাপায়নের দ্বারা জলের 

অর্ধপরিষিত অক্মিজান জল নিবিষ্ট হইতে পারে। 



০৫৮ জন ম্যাক 

£২০১ অক্নিজান সামান্য আঁকাশ হইতে ভারি আছে। তের্মোমেতর 
৬* আর বারোমেতর ৩০ অংশে থাকিলে ১০* ঘন করন পরিমিত 

অক্িজানের পরিমীন ৩৩৮৮৮ যব ভার হইবেক। শামান্ত আকাশের 
গুরুত্ব যর্দি এক কহ! যাঁয় তবে অক্সিজানের স্বাভাবিক গুরুত্ব ১১১১১ 

হইবেক। 

॥২০২। অক্সিজান আকাশ দহন পোষক হয় এবং বাঁতী কয়লা গান্ধক 

ফোক্ফৌরস এবং লোহার গুণ এবং অন্ান্ত দহনীয় বস্ত সকল 

অকিজানের মধ্যে অধিক তেজালরপে দগ্ধ হয়। 

॥২০৩| অক্সিজাঁন আকাশের মধ্যে প্রায় কোন বস্ত দগ্ধ হইলে সেই 
আঁকাঁশ দগ্ধ বস্ততে লীন হওয়াতে তাহার কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় কিন্তু এ 

রীতির বৈপরীত্য কয়ল| অক্সিজান আকাশের মধ্যে দগ্ধ হইলেও 

আকাশের কিছু হ্রাস হয় ন।। 

॥২০৪| অনেক বস্ত অকিজান আকাশে দগ্ধ হইলে আরো অধিক ভারি 

হয় এবং এ ভারির বৃদ্ধি হঁসিত অক্রিজানের ভারের সমান হইবে । 

॥২০৫| কতক বস্ত অক্সিজান আঁকাঁশের মধ্যে দগ্ধ হইলে সেই বস্তর 

ভারের হাঁস হয় এবং অক্সিজান যোঁল আনা লুপ্ত হইলে নূতন এক বন্ধ 
উৎপন্ন হয়। অঙ্গার কিন্বা গন্ধক কিন্ব। ফোস্ফোরম অক্সিজান আকাশের 

মধ্যে দগ্ধ হইলে এইরূপ কার্ধ্য হয় । 

২০৬ কোন দহনীয় বস্ত আর অক্সিজানের পরস্পর লয়েতে যে 

প্রত্যেক নৃতন বস্ত উৎপন্ন হয় তাঁহ! অগ্ন কিন্বা অব্সিদ। অল্প এই প্রকার 
বস্ত বিশেষতঃ তাহার স্বাছু টক এবং তাহাতে ঘাসের রসেতে নীলবর্ণ বন্ধ 
লালবণ হয় ও তাহ! ক্ষার বস্ততে লীন হইয়। তাহার ক্ষারত্ব নই করে। 

অন্ন যে মূল বস্ত হইতে উৎপন্ন হয় অক্সিদ সেই মূল হইতেও উৎপন্ন 
কিন্তু অক্সিদ অল্নাপেক্ষা অল্প অকিজান প্রাপ্ত হওয়াতে অক্লতা গ্রাপ্ হয় 
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না। অক্সিদ আর অন্ন পরস্পর লীন হইলে লবণীক্ষ নামক অশেষ প্রকার 
বন উৎপন্ন হয়। 

1২০৭ কোনং বস্ত অক্সিজীনের ছুই নিশ্চিত ভাগে লীন হইয়া বগি 

সেইরূপে ছুই নিশ্চিত অশ্ জন্মায় তবে যে অগ্ত্রেতে অধিক অক্সিজান হয় 
সেই ইক্প্রত্যয়াস্ত হইবেক এবং যে অগ্জেতে অল্প অক্সিজান হয় তাহা 

প্রত্যয়াস্ত হইবেক। অক্সিজানের সাঁহিত কোঁন এক বস্ত লীন হওয়াতে 

ছুই অন হইতে অধিক অক্স ষ্দি জন্মিয়া থাকে তবে সেই সকল অত্র 

নামের অগ্রে উপসর্গ যুক্ত হওয়াঁতে শ্রেণী পূর্বক তাহা নিশ্চয় কর। ষায়। 
থা! গন্ধক ও অক্যিজান পরস্পর লীন হওয়াতে তিন প্রকীর অঙ্ন 

উত্পন্ন হইতে পারে বিশেষতঃ গান্ষবিকাঁন্প এবং গান্ধকান্জ ও 
উপগান্ধকাক্্র (৫৬ ধার! দেখ )। 

২০৮॥ কোন ক্ষারেতে এই প্রকাঁর বিশেষ অস্ লীন হওয়াতে ষে 

সকল লবণীয় বস্ত জন্মে সেই সকল লবণীয় বস্তনামের শেষ বর্ণরূপ ধারাঁতে 

নিশ্চিত আছে। যথা ইক্ প্রত্যয়াস্ত অস্রেতে ষে লবণীয় বস্ত উৎপন্ন 

হয় তাহা ধ্রিত প্রত্যয়াস্ত হয় এবং য় প্রত্যয়াস্ত অক্নেতে যে লবণ উৎপক্ন 

হয় তাহা ইত প্রত্যয়াস্ত হয়। যথা পতাঁষ ক্ষারেতে উপরি লিখিত 

তিন প্রকাঁর অক্ল লীন হইলে তিন বিশেষ লবণ উৎপন্ন হয় সে সকল 

পতাষের গন্ধকায়িত ও পতাষের গন্ধকিত এবং পতাষের উপগন্ধকিত 

নামে বিশেষরূপে বিখ্যাত আছে। 

/২০৯] সেইরূপেও অক্সিজান কোন বস্তর নানা ভাগেতে লীন হইলে 
সেই বস্তর নানা প্রকার নিশ্চিত অক্সিদ উৎপন্ন হইতে পারে। অপর 

যে অক্সিদের মধ্যে অত্যল্প অক্সিজান থাকে তাহার সংজ্ঞা! প্রথমা- 

ঝি ও যাহাতে তাহা হইতে অধিক অক্সিজনি হয় তাহার সংজ্ঞা 
'দ্িতীয়াজ্সিদ ও তাহ! হইতে অধিক অক্সিজান হইলে তৃতীয়াক্সিদ্ হয় 



৬ জন ম্যাক 

ইত্যাদি এবং ষে অক্সিদ্বের মধ্যে অধিক অক্সিজান থাকে তাহার 

নাম পরমাক্সিদ যেহেতুক ইহা হইতে সেই বস্তর আর অধিক আক্সিদ 
জন্মে না। - 

|২১০। অক্মিজান আকাশ-প্রাণিসকলের জীবন পোষক | শামান্ত 

আকাশের মধ্যেস্থিত অক্সিজানেব নিশ্বীন আকর্ষণেতে তাবৎ জীব-জস্ত 

বাঁচিয়া থাকে এবং কোন প্রাণী সামান্ত আকাশের নিশ্চিত পরিষাণে 

বন্ধ হইলে নিশ্চিত কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিবে কিন্তু অক্সিজানের 
এমত পরিমাণে অধিক কাল কাচিবে ।৮-কিমিয়া বিচার সার, 
পু. ১৩৭-৯ 



মধুমুদন ৪ 
( ?--১৮৫৬ ) 

ট" শতাব্দী ভারতবর্ষের, শুধু ভাঁরতবষের কেন সমগ্র পৃথিবীর 

পক্ষে একটি গৌরবময় যুগ। তবে ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা বল! 
যায় বিশেষ করিয়া। কেননা পরাধীন অবস্থায়ও আমরা নৃততনকে 
সাগ্রহে বরণ করিয়া লইতে পরান্মুখ হই নাই। শল্যবিদ্যা ভারতের 
এক প্রাচীন বিদ্যা । মৃত নরদেহে অস্ত্রোপচার করিয়। শুক্র অংশ 

পরীক্ষা না করিলে শল্যবিদ্ঠা নিরর্থক | কিন্তু অন্যান্ত বিদ্যার মত 

শল্যবিদ্যাও আমর! চ্চার অভাবে ভুলিতে বমি। শুধু ভুলিয়া গেলে 
ক্ষতি ছিল না, যত ক্ষতি মুত নরদেহে অক্ক্রোপচারে পাঁপবোধ' 

জন্মানোয়। 

এই পাপবোধের মূলে কুঠারাঘাঁত, সে কি সামান্ত কথা? আজ 

হয়ত একথ। শুনিয়া আমর! হাসিব? কিন্তু সোয়া শ” বদর পূর্বে 

এমনটি ছিল না। তখন শবব্যবচ্ছেদের, অর্থাৎ ম্বৃত মান্গষের দেহে 

অস্ত্রোপচার ব। কাটাকুটি এক ভীষণ পাপের ব্যাপার ছিল! ইহাঁর বিরুদ্ধে 

দাড়াইয়াছিলেন কলিকাত। মেডিক্যাল কলেজের সহকারী অধ্যাপক 

মধুস্দন গুপ্ত । তিনি অগ্রণী হইয়া মেডিক্যাল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ 

করেন। তখন আমাদের একটি বহুকালপোঁষিত কুসংস্কারে অত্যন্ত 

আঘাঁত লাগিয়াছিল, আর ইহাঁর ফলে আমাদের সম্মুখে এক নৃতন জগৎ 
খুলিয়া যাইবারও পথ পাইল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপধোঁগিতা 

এবং উপকারিতা প্রত্যক্ষ করিয়া দেশবাঁপী এক অভিনব পথে প্রবেশ 



৬২ মধুনুদন গুপ্ত 

করিলেন। মধুস্থদনের এই যুগাস্তকারী কৃতিকে সরকারী ভাবে স্বীকৃতি 
দান করা হয় ১৮৪৯ সনে, প্রথম শবব্যবচ্ছেদ-কাঁধ্যের ঠিক তের বৎসর 
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এই উদ্ধৃতিতে মধুস্দন গুপ্ত কর্তৃক সর্বপ্রথম শবদেছে অস্ত্রো- 
পচারের কথা বেখুন বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু তখন ছাত্রদের মধ্যেও 
চারি জন শবব্যবচ্ছেদে অগ্রমর হন। একথা একটু পরে আমরা 
জানিতে পারিব। 

এই শবব্যবচ্ছেদ ব্যাপারটি এতই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হইয়াছিল 
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মধুন্দেন গু ৬৩- 

যে, তখন এ উপলক্ষ্যে কলিকাতাস্থ ফোর্ট উইলিয়মে তোপ পড়িয়াছিল।, 
ইহার উল্লেখ সমসাময়িক পত্র-পত্রিকার্দিতে পাই নাই বটে, কিন্তু ইহা 
এতই প্রচলিত হইয়াছিল যে, এখনও লোকে অত্যন্ত গর্বভরে একথা, 
বলিয়। থাকে । 

২. 

গত শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যে এদেশে উচ্চতন চিকিৎসা- 
বিদ্যা শিক্ষার ব্যবস্থা আদৌ ছিল ন। বলিলেই হয়। কলিকাতায় "স্কুল 
ফর নেটিব ভক্টরপ” নামে একটি স্কুল ছিল। সেখানে হিন্দুস্থানী ভাষায় 
পাশ্চাত্য চিকিত্দাশাস্ত্রের মূল তত্ব কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত॥ 
ভারতবর্ষের উত্তর্-পশ্চিমাঞ্চলে সেনাবাহিনীর সঙ্গে যেসব ইংরেজ 

ভাক্তার ছিলেন, তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া এই স্কুলে শিক্ষ। প্রাপ্ত ছাত্রের! 

চিকিৎ্সাকার্য্যে সহায়তা করিত। অবশ্য তাহারা সকলেই সরকার 

কর্তৃক নিযুক্ত হইত। পরে, কলিকাতা মাব্রাসায় মেডিক্যাল রাস 

এবং সংস্কৃত কলেজে বৈছ্যক শ্রেণী খোল! হয় (ডিসেম্বর, ১৮২৬ )। 

এখানে ইংরেজীতে লিখিত চিকিৎসাবিষয়ক পুস্তক যথাক্রমে আরবী 

ও সংস্কৃত ভাষায় অনূদিত হইত এবং ছাত্রের এই সকল অন্গবাঘ-গ্রন্থের 

মাধ্যমে চিকিৎসাশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হইত। সংস্কৃত কলেজসনিহিত 

এক বাটীতে ছাত্রদের প্রত্যক্ষ ব্যবহারিক শিক্ষার্দানার্থ একটি হাসপাতাল 

খোলা হয় ১৮৩২ গ্রীষ্টান্জের প্রথমে । সংস্কৃত কলেজের বৈগ্যক শ্রেণীর 

অধ্যাপক ছিলেন প্রথমাবধি পণ্ডিত খুদ্দিরাম বিশারদ। এখানকার, 

মেডিক্যাল লেকচারার ছিলেন ভাঁঃ জন গ্রাণ্ট। উক্ত হাসপাতালে. 

গিয়। ছাত্রের গ্রাণ্টের বক্তৃতা শুনিতেন। 



৪ মধুন্দন ওষ 

মধুস্থদন গু সংস্কৃত কলেজের বৈগ্যক শ্রেণীর একজন প্রখ্যাত 
ছাত্র । তিনি বৈগ্চক বা টিকিৎসাশান্ত্রে অনন্তুল্য বুৎপত্তি লাঁত 
করেন। অধ্যাপক খুদিরাম বিশারদ ১৮২৯ সনের প্রায় মাঝামাঝি 

হইতে অসুস্থ হইয়া পড়েন। ছাত্রদের পভায় ব্যাঘাত ঘটিতে থাঁকে। 
ইতিপূর্ববেই বৈগ্যক শ্রেণীর প্রধান ছাত্র মধুস্থদন গুষ্টের পাঠোৎকর্ষ 
কর্তৃপক্ষেব দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তাহারা মধুস্থদনকে ১৮৩০, 

মে মাস হইতে মাসিক ষাট টাঁকা বেতনে বৈগ্যক শ্রেণীর অধ্যাপক পদে 

নিয়োজিত করিলেন । তাঁহার এই পদে নিয়োগ হেতু ছাত্রদের মধ্যে 
বিক্ষোভ দেখ! দেয়। সংবাদপত্রের স্তম্তেও এই বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ 

করে।* কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মধুসথদন স্বীয় পদে বহাল 
বুহিলেন। তাঁহার নিয়োগে যে শিক্ষা-কর্তৃুপক্ষ ভূল করেন নাই, 

ধুস্থদনের পরবস্তাঁ কাঁধ্যকলাপ দ্বাব1 তাহ! সপ্রমীণ হইল। 
মধুস্থদন ১৮৩৫ সনের জানুয়ারী মাল পধ্যন্ত এই পদে কার্ধ্য 

করিফ়াছিলেন। এ সময়ে সরকারী প্রতিষ্টানঘ্বয়--কলিকাঁতা মী্রাঁসা 

ও গবর্নমেপ্ট সংস্কৃত কলেজে যথাক্রমে আরবী ও সংস্কতের মাধ্যমে 

পাশ্চাত্য বিচ্যাঁসমূহ শিক্ষা দেওয়া হইত। তখন ছিল ইংরেজী গ্রস্থাদি 
হইতে এই দুই ভাষায় অন্গবাদের রেওয়াজ । অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রই 

এই অনুদিত গ্রস্থাদি ক্রয় করিয়া পাঠ করিত। প্রাঁয় সব বই-ই 
গুদামজাত হইয়া অকেজো অবস্থায় পড়িয়। থাঁকিত। ১৮৩৪ সনে 

চার্পস সি. ট্রেভেলিয়ান হিসাঁব করিয়। দেখান যে, সরকারের শিক্ষা- 
খাতের কয়েক লক্ষ টাকা এইরূপে আটক পড়িয়। গিয়াছিল। কিন্তু 

এ অন্ত কাহিনী । বৈগ্যক শ্রেণীতে পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন- 

* সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ২য় খণও্-্ব্রজেআনাখ বন্দ্যোপাধার়। ৩য় নং, 

পৃ ৬৭। 



মধুস্থদন গুধ ৬৫ 

সৌকর্যার্থে মধুস্থদনকেও ইংরেজী বৈদ্যক-গরস্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ 
কৰিতে হয়। তিনি হছুপারের "401 590019ট ড899:09০00০৮ সংস্কৃতে 

অনুবাদ করেন। এই পুম্তকখানি ১৮৩৫ সনের জাঙ্ুয়ারী নাগাদ 

মুদ্রাক্ষিত হইতেছিল। মধুস্থদন এই পুস্তক লিখিয়৷ কর্তৃপক্ষের নিকট 
হইতে সহত্র টাকা পুরস্কার পান ।* 

১১, 

স্থল ফর নোঁটব ডক্টর্, কলিকাতা মাদ্রাসার মেডিক্যাল ক্লাস 

কিংব। সংস্কৃত কলেজের বৈগ্ভক শ্রেণী-_কোন স্থলেই উন্নততর চিকিৎসা- 

শাস্্ শিক্ষাদানের সুযোগ ছিল না, অথচ ঘথন এদেশীয়দের পাশ্চাত্য 

চিকিৎসাবিদ্তা শিখাইবার আবশ্ঠকত। সরকার নিজ প্রয়োজনেই বিশেষ 

ভাবে অক্কম্তভব কবিতেছিলেন। বড়লাট উইলিয়ম বেটিঙ্ক ১৮৩৩ 

স্ীষ্টাব্দে ডাঃ জন গ্রাণ্ট, জে. সি. সি. সাদার্পগু, সি. দি. ট্রেতেলিয়ন, 
ডাঃ মণ্টফোর্ড জোসেফ ব্রামলি এবং দেওয়ান রামকল সেন--এই 

পাঁচ জনকে লইয়া একটি কমিটি গণন করেন , উদ্দেশ্ট-_তাৎকালিক 

চিকিৎসাবিষ্ঠা শিক্ষা-ব্যবস্থার অন্কুসদ্ধান এবং উন্নততর শিক্ষ। প্রবর্তনের 

উপায়-নির্ণয়। কমিটি কিছুকাল অন্থুসন্ধানাস্তর এই মন্দে রিপোর্ট 

দিলেন যে, চিকিৎসাশান্ত্ে শিক্ষাদানের নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা! 

তৃলিয়! দিয়া একটি কলেজ স্থাপনের দিকে যেন সরকাঁর অবিলম্বে 

মনোষোগী হন। বড়লাট বেটিঙ্ক এই স্পারিশ গ্রহণ করিদ্বা ১৮৩৫, 

২৮শে জানুয়ারী কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত 

"লজ ঈদ্বত কলেজের ইতিহাস-ব্রজেজনাধ বন্যোপাধ্যায়। পৃ. ৩৩। 

১৩৫৫ সাল । 

৫ 



৬৬ ফধ্হদন গুপ্ত 

ঘোষণা করিলেন। পরবর্তী ১লা মার্চ হইতে অধ্যাপক মিয়োগ, 
ছাত্র-সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য নুরু হইল। ভা: ব্রামলি অধ্যক্ষ, 
ডাঃ হেন্রি হারি গুভিব শারীরবিদ্য1 (4,0860105 ) ও শল্যবিষ্ভার 

(5578০ ) অধাঁপক নিযুক্ত হইলেন। মধুহদন গুপ্ত ১৭ই মাচ 

১৮৩৫ হইতে এক শত টাকা মাসিক বেতনে উক্ত বিষয়দয়ের . 

“ভিমন্ষ্েটব'-এর পদ লাভ করিলেন । 
১৮৩৫), ১ল! জুন ভাঃ ব্রামলি একটি প্রারম্ভিক বক্তৃতার দ্বারা 

কলেজেব পাঁঠনা আরম্ভ করেন। গ্রীক্মাবকাশের পর পুনরায় কলেজের 

অধ্যাঁপন। স্থরু হয় পরবর্তী ২৮শে অক্টোবর । বিভিন্ন বিভাগেই 
পঠন-পাঁঠন চলিতে লাঁগিল। শবব্যবচ্ছেদ সুর হইতে আরও এক 

বদর অপেক্ষা করিতে হইল। পূর্বে মৃত পশু-দেহে অস্ত্রোপচার 

করিয়। ছেলেদের শারীরবি্যা বা! এনাটোমী শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্ত 

ইহাতে মরদেহের সমন্ত তথ্য জান। লম্ভবপর নয়। শবব্যবচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে এদেশীয়দের মনে তখন ঘোরতর কুসংস্কার ধিগ্মান ছিল। কিরূপে 

এই কুসংস্কার বিদূরণে শারীরবিষ্ভার সহ-অধ্যাঁপক অস্ত্রণী হইয়াছিলেন, 
বেখুন তাহাঁব চমতকার বিবরণ দিয়াছেন) এবং ইতিপূর্বেই তাহা 

উদ্ধত কর হইয়াছে । মেডিক্যাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ভা; ব্রামলিও 

২৮শে অক্টোবর ১৮৩৬ তারিখের এই প্রথম শবব্যবচ্ছেদের একটি 

সুন্দর তথ্যপূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি মধুসদন 
শুপ্চের নামোলেখ করেন নাই বটে, তবে তাহাতে তাহার প্রথম 

শববাবচ্ছেদ্ধের গৌরবের এতটুকুও অপঙ্ছব হয় না। ডাঃ ব্রাসলি-প্রদপ্ত 
বিবরণের কিয়দংশ এখানে গ্রিলাম £ 

4029 5৮ 285 [2980 09809977 7836), 20102 হ0দ্ 10638057054 

9৪ %0 6506101 ও 10 609 8009%19 01 609 10901081) 0০911989, 0202 ০ 68৪ 
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ডাঃ ব্রামলির এই উক্তির সঙ্গে বেখনের কথাগুলি এখানে কভকট। 

যাঁচাই করিয়া লওয়া অপ্রাসঙ্গিক হইবে না । বেখুন মধুসুদন গ্রপ্নকে 

প্রথম শবব্যবচ্ছেদের সম্মান দিয়াছেন । ডাঃ ব্রামলি উপরের উদ্ধকৃতিতে 

মধুস্থদনের নাম উল্লেখ করেন নাই সম্ভবতঃ এই কারণে যে, তিনি 

শিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম ছিলেন, এবং মধুস্থ্দনের পক্ষে শবব্যবচ্ছেদ 
অত্যন্ত স্বাভাবিক কাধ্য বলিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল। কিন্ত 

বেখুনের এবং ত্রামলির বিবরণ দুইটির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্য 
রহিয়াছে । বেখুন বলেন, ডাঃ গুডিব-সমভিব্যাহারে মধুস্থদন গুদামে 
গিয়। শবব্যবচ্ছেদ করেন, ছাঁত্রগণ অবাক্ বিন্ময়ে দরজজানাঁলার ফাক 

দিয়া ভাহা প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু ডাঃ ব্রামলি পরিষ্কার বলিতেছেন 

যে, কলেজের চারি জন উৎকুষ্ট বুদ্ধিমান ছাত্র অন্ত ছাত্রদের সহযোগিতায় 

অধ্যাপকগণের সম্মূধে সর্বপ্রথম অতি নিপুপতার লহিত শবব্যবচ্ছেদ 

করে। এই কার্য সম্পাদিত হয় ১৮৩৬ সনের ২৮শে অক্টোঘর | 

«13850760876 06700 00551666661 28১5০18064০ ঢো 09 
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ইহার অল্পকাল পরে শিক্ষাবিষয়ক জেনারাল কমিটিকে কলেজ-সংক্রাস্ত 
কাধ্যাবলীর বিবরণ দান প্রসন্গে ডাঃ ব্রামলি উক্ত চারি জন ছাত্রের 

কৃত করের কথ। বিশেষভাবে বলিয়াছেন । মধুস্থদন বাদে বেখুনেব 

অপেক্ষা ব্রামলিব অন্ত সব কথাই অধিকতব প্রামাণ্য বলিয়। মনে করি। 
একটি কথা উঠিতে পারে, দুই তাঁ“রখে দুইটি কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়াছে 

কিনা । কিন্ত এরূপ ধারণ। করিবার কাঁরণ দেখি না। ছুই দিনে 

দুইটি কাঁধ্য সম্পাদিত হইলে--এবং ইহা যুগাস্তকারী বলিয়৷ ব্রামলি 
ও বেখুন দ্বই জনেই উল্লেখ কবিয়াছেন-_ত্রামলি প্রদত্ত বিবরণে নিশ্চয়ই 

উহার উল্লেখ থাকিত। অধিকন্ত হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ জে. কার 
তাহার ইংরেজী পুস্তকের “মেডিক্যাল কলেজ” অধ্যায়ে উক্ত এক 

তারিখের কথাই বলিয়াছেন। তবে ইহা অসম্ভব নয় ষে, একই দিনে 

পর পর এই ছুইটি কাধ্য সংঘটিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, 
মধুস্দেনের কৃতি সম্পর্কে ডাঃ ব্রামলি উল্লেখ না৷ করিলেও আমবা এখাঁনে 

বেধুনের কথাকেই মান্য বলিয়| গ্রহণ করিতে পারি। কাঁর-ও নিজ 
গ্রন্থে ডাঃ ব্রামলির উক্তিগ্ুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করিঘা বেখুনের কথাও 

পাদ্টাকায় দিয়াছেন; তিনি এ বিষয়ে কোন আলোঁচন। বা মন্তব্য 
করেন নাই । ডাঃ ব্রামলির বিবরণে উক্ত চারি জন ছাত্র ঘথাক্রমে-__ 

উমাচরণ শেঠ, রাজকষ্ণ দে, দ্বারকানাঁথ গুপ্ত এবং নবীনচন্ত্র মিত্র | 

* 1886568) 01 2240180 17297801107 &% 476 72702] 2885266১078 1895 

০7864. ৮. 810. 

1 887 5990 ০01 009 05100১68 116019%] 00119891756 02875 

1368588 10£ 890690067 &0 0০০1, 194৭, দ্রব্য! এই প্রবন্ধে বর্তমান লেখক 

কলিকাতা সেডিক্াাল কলেজের প্রথম দিকৃকার ইতিহাল সমসাযর়িক সরকারী নধিপত্র 

ৃষ্টে লিপিবন্ধ করিয়াছেন। 



মধুস্থদন গুপ্ত ৬৯ 

৪ 

মধুহ্দন ম্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া দক্ষতার সহিত কার্ধ্য কৰিয়। 
যাইতে লাগিলেন । মধুন্থদনের উৎসাহ ও ধৈধ্য ছিল অপরিসীম। 
কলেজে শিক্ষকতা কালে তিনি অন্য ছাত্রদের সঙ্গে পাশ্চাত্য 
চিকিৎসাশাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয় রীতিমত অধ্যয়ন করেন। ১৮৪৫০ সনের 
নবেম্বর কলেজের উচ্চতম শ্রেণীর যে শেষ পরীক্ষা হয় তাহাতে ষবুস্দন 
উপস্থিত হইয্সী কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হন। জেনারাল কমিটির 

রিপোর্ট হইতে মধুক্দনের বিষয় এখানে উদ্ধত করিয়। জিলায £ 
41780607772 016 22101529109? 

28001309901) 0০০৮০ (16801091) 0)0811063, 

77607 0%5 £১7 04606 01 1514796% 

11060080090 00০0৮০ (7185106 000010791000 100818818 1566 12. 

1119 1080 80009 011000165 170 630199880£ 03170089185 096 018 

8138%918 ৬810 001500, 00108116890), 

77/2607% 21৮0 27000605 01 £71/81৫ 

1109980500013 0০০০০ €6)00811660, 

11621000 07678১47%, 20940721/) 8৫015750, 2৫ 60100. 0%6 27207471700 

86০0100,800079 0০9০90৮০ 0)10911950 

£72618004 2250 926702006 44%049271%, 

108770730701805 20267 10800 1302569 

8৫007) 9808010 3০০9০ (39811990,” 

১৮৪০-৪১ সন নাগাদ মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎপাশাস্ত্ সম্পর্কে 

কি কি বিষয় অধীত হইত, এই ফিরিপ্ডি হইতে তাহ! জান। যাইতেছে । 

মধুন্দন গুপ্ত সকল বিষয়েই উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরীক্ষকগণের 
উপরের মন্তব্য হইতে জান। যায়, তিনি অধিক বয়সে ইংবেজী শিখিতে 

* 71687078০11 8729 067790% 00777/86666 07 2916 18876626670) 

1০7 16401 ১, 59, 



প* মধুহ্দন গুণ 

আরম্ত করেন বলিয়া এ ভাষায় তেমন ব্যুৎপন্ন হইতে পারেন নাই, 
তথাপি উত্তরপন্ত্র ষথাষথ হওয়ায় তাহাঁর। তাহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 

বলিয়। ধরিয়া লন । 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের শেষ পরীক্ষায় ( ১৮৪০) উত্তী 

হইয়। অন্যান্য ছাত্রদের মত ম্ধুস্দনও সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হন। 
সার্টফিকেটখানি ইংরেজী, আরবী এবং বাংলা এই তিনটি ভাষায় 
পাশাপাশি লেখা । এসেসর, পরীক্ষক এবং কলেজের অধ্যাপক মোট 

সাতাশ জনের স্বাক্ষর রহিয়াছে এই সারটিফিকেটখানিতে । বাংল অংশ 

এখানে দিলাম £ ্ 

"আমর মনোযোগপূর্বক সম্যক্ প্রকারে ইং ১৮৪০ নবেম্বর মাসের 

২৬ দিনে বৈগ্যবাটা নিবাপী মধুস্দন গুপ্তের পরীক্ষা লইয়। তাহাকে 
প্রশংসাপত্র দিতেছি। ইনি শারীরবিচ্ঠা, দ্রব্যততজ্ঞান, দ্রব্যগুণ ও 

কিমিয়। বিদ্যা এই সকল বিষয়েতে বিশেষ নিপুণ এবং ওষধ প্রস্তত 
করণে ও তদ্যবহাঁরে আর অস্ত্রবিষ্ঠা ও তচ্চিকিৎসাকর্মে প্রকৃত উপযুক্ত 

হইয়াছেন ইহাতে ইনি রাজকীয় চিকিৎসক সাধারণের পদপ্রাপ্ত হইতে 
পারেন এবং সহকার ব্যতিরেকে স্বয়ং তৎ্কন্ম নির্বাহ করিতে পারেন । 

উক্ত ব্যক্তির বাঙ্গলাদেশীয় চিকিৎস। বিদ্যালয়ে অধ্যায়নারস্তীবধি 
একাল পধ্যস্ত স্বশীলতায় ও পরিশ্রমেতে আমর! সন্তুষ্ট হইয়াছি।” 

সে যুগের বিখ্যাত চিকিৎসকগণকে লইয়া কলেজের পরীক্ষক বোর্ড 

গঠিত হইভ। পরীক্ষান্তে ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফলের কথ! জানাইয়া 
বৌ জেনারাল কমিটিকে একটি বিবরণ পাঠাইতেন। কমিটি ইহার 

উপর নির্ভর করিয়। ছাত্রদের ডিপ্লোমা দিতেন, সরকারকেও অন্ুবোধ 

জানাইতেন পরীক্ষোত্ীর্ণ ছাত্রদের যথাযথ পুররস্কত করিতে । এবারের 
রিপোর্টে ( ১৮৪০-৪১, পৃ. ৮২) জেনারাল কমিটি লিখিলেন £ 



মধুব্দেন গুগক ৭১ 

“89 39206151 095010016696 ০ 60110 10867006190 0030070068 60৪ 

29০7৮ ০1 109 00250710979 550 £859889:৪ ০1 61১9 009010%]1 0011989 80৫ 
0911685 10119101058 ৮5825 £1%910 60 655 89591) 860090068 20812060 10 $):9 

8081612, 1০20080052 00008০ £00 2৯৮% [21800099050 800 7৫৬ 

859 0৮092: 90990810560 718581560 65617 ৪1605610908 15 609 079010%1 

0911989, ৪19 £90০0:696 6০ 1076 0190198%1] 1305:0॥ 804 6০ (629 
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88981805706 808£90109.1+ 

জেনারাল কমিটি রিপোর্টে বলেন ঘে, উত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে মধুস্দন 
গুপ্ প্রমুখ সাত জন তখনও মেডিক্যাল কলেজের কর্মে লিপ্ত । তাহার৷ 

মেডিক্যাল বোর্ড এবং গবর্ণমেন্টকে জানান যে, তাহার সাব-এসিষ্টাপ্ট 
সাজ্জন পে সব সময়েই এই কম্মীদের পাইতে পারেন। মধুস্দন এই 
পদ্দে উন্নীত হুইলেও কখনও কম্মব্যপদেশে অন্যত্র যান নাই; আমৃত্যু 

মেডিক্যাল কলেজের অন্যতম শিক্ষক-কম্মীই তিনি রহিয়! গেলেন । 

৫ 

ইংরেজ অধিকার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে যেমন বিটিশ সৈন্য- 

ঘাঁটির সংখ্যা বাঁড়াইতে হইল, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ প্রজার 
চিকিৎসার্দিরও ব্যবস্থা করার প্রয়োজন অনুভূত হইল । এই দুই কারণেই 

মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে ১৮৩৯ সনে একটি হিন্দুস্থানী ব্লাস বা শ্রেণী 

খোলা হইল; এখানে চিকিৎসাবিগ্ার বিষয়সমূহ মাতৃভাষা হিন্দুস্থানীর 

মাধ্যমে উত্তর-পশ্চিমাঁঞ্চলের ছাত্রদের মোটামুটি শিখাইয়া দেওয়া 
হইত । এই হিন্দুস্থানী ক্লাস “মিলিটারি ক্লাস” এবং “সেকেত্াত্সি 

ক্লাস” নামেও আখ্যাত হইতে থাকে । কর্তৃপক্ষ এই শ্রেণীর কার্য্ের 

উকত্্ বিধানে মনোষোগী হইয়া ১৮৪৩-৪ সনে ইহ! পুনর্গঠিত 
করেন, এবং মধুস্দরন গুপ্তের উপর ইহার তবাবধানের ভার দেন। 



ণ২ মধুহ্দন গুধ 

মধুস্ঘন মেভিক্যাল কলেজের “ডিমনষ্রেটর অফ এনাটমি এগ সাঞ্জারিঃ 
পদে পূর্ব বহাল রছিলেন। ইহাঁর সঙ্গে তিনি এই বিভাগ পরিচালনায় 
ওরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তীহার এই নৃতন পদ্ধের নাম হইল 
ন্থপারিণ্টেণ্ডণটে অফ দি সেকেগ্ডারী ক্লাস। অধুস্দনের সাক্ষাৎ 
তত্বাবধানে অস্ত্রোপচার তথ্য শবব্যবচ্ছেদাদিও এই শ্রেণীর ছাত্রগণ 
এই সময় হইতে প্রথম আরম্ভ করিল। মেডিক্যাল কলেজের 
সিনিষ্বর অধ্যাপক এলান ওয়েব এই শ্রেণীর “ভিজিটর” বা পরিদর্শক 

নিঘুক্ত হইলেন ।* 
বাংলা, উর্দ, প্রভৃতি দেশভাষায় চিকিত্পা-বিয়ষক পুস্তক 

অন্থবার্ধ ও সংকলনে সরকারীভাবে উত্সাহ দেওয়ার কথা হয় ১৮৪৪ 

সন নাগাদ । বাংল! ভাষায় পুস্তক সংকলনের ভার লন মধুসুেন গুপ্ত । 

তিনি 'লগ্ডন ফাশ্মাকোপিয়া? গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করিয়া ছিলেন । 

১৮৪৪-৫ সনেব শিক্ষা-সমাজের (জেনারাল কমিটি ইত্যাদির পরিবর্তে 
১৮৪২ সন হইতে ইহা ৭0০01008] 0£ 75)00928100, নামেই পরিচিত 

হম্ব) বাধিক রিপোটে এবিষয়টির এইরূপ উল্লেখ পাই £ 
45109109879 8৮ 09889206 10 009 07988 ৭ +:89 61] 89 10670858199 

65191561070 01 ৮৮০10008022 1210810080010055 102908190 0৬ 70016 

21001005000 0০০9৮০ . * *1 

এই গ্রন্থখানি ১৮৪৯ সনে প্রকাশিত হয়। 

সধুস্দনের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ও অধ্যাপনায় এবং 'পরিদর্শকঃ 
ওয়েবের চেষ্টা-ত্বে হিন্দুস্থানী শ্রেণীর ছাঁত্রগণ অধীতব্য বিষয়ে ভ্রুত 
উন্নতি করিতে লাগিল। দুই বৎসরের মধ্যে ইহার বিশেষ পরিচয়ও 

ক10610078 0) 876 09656701 00717778166 01 28780 15587808608 9805$ 

£০: 1843-44. ০. 6৭. 

1 খ্বী পৃ. ২৩ 



মধৃস্দেন গু ৩ 

পাওয়। গেল। শিক্ষা-সমাঁজ ১৮৪৫-৪৬ সনে এই শ্রেণীর পরিচালনা 

ব্যাপারে অধ্যাপক ওয়েব এবং পণ্ডিত মধুস্দন গুণের কৃতির কথা 
এইরূপ উল্লেখ করেন : 

“189 ০0000069 01081850691) 86692008008, 00 &8681101006068 0? 61 

2011865 91588 10558 1891) 30308 86181501075 808 20001) 02901 18 

039 8০ :0919880£ ড/6০৮০ ৪70. 7018016 01001009007 03০০১০৮০৫08 810৪ 

0:089192005 01 109 99018 20. 606 10000178800 10151001701 ৪65০০ 650৪0৮ 

9) 8061035? * 

এই শ্রেণীর “ভিজিটর, অধ্যাপক এলান ওয়েব ১৯শে জান্ুত্বারী 

১৮৪৬ তারিখে ছাত্রদের পরীক্ষ। গ্রহণীনস্তর উচ্চতন কর্তৃপক্ষকে যে 
রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে তিনি মধুস্থদনের কৃতিত্বের কথা মুক্ত- 

কে শ্বীকার করেন। এখাঁনে ওয়েবের মন্তব্য হুবহু উদ্ধৃত হইল :, 
0067 [609 86009108 -] 808558160 591 82518180002] 87০0 

6509 2০19, 800 10 9 10080081 0100 2606968 60০9 20180696 0£8016 

00০00 (2932 93:9011606 06580108970? 08601005180 08551010865, 89০০ 

81০9) 0900073 000960 ; 100960 1৮ 2859 1008 ৪470096:9 170168809 6০ 

00859£59 105 200 0591] 1810 ৪৮ 80989 018860810708, 6009) 676 2591 8806 

36660770801 609 88১০০ 575 00166 ৪6 ৪0399688101] 10819 110 6015 608 

98692000660 08075 006 7880190 018560610709 ১5 609 10010168815 01888 

(91916957 20151001001009058109) %৪ 81030100398 $109 171700600 9$20670659 ০1 656৪ 

171081181) 0188৪. 

এই হিন্দুস্থানী ছাত্রের ছিল অধিকাংখই মুসলমান। তাহের 

মধ্যেও শবব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার বলবৎ ছিল। অধ্যাপক 
ওয়েব শুধু মধুস্থদনের অধ্যাপনা-নৈপুণ্যেরই প্রশংসা করিয়া ক্ষান্ত 
হন নাই, হিন্দু ছাত্রদের মত মুসলমান ছাত্রদেরও যে মধুস্থদন শবব্যবচ্ছেদে 
উদ্ধন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, এ কারণেও তিনি তাহাকে 
বিশেষ ন্ুখ্যাতি করিলেন। শিক্ষাসমাজ পরবর্তী বাধিক 

ক এ, ১৮৪৭-৩, পৃ. ১১৮ 

+ এ 



৭৪ মধুস্দন গুণ 

রিপোর্টগুলিতে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হিন্দুস্থানী শ্রেণীর ছাত্রদের 

কৃতিত্বের কথ! বলিতে গিয়া প্রতিবারই পণ্ডিত মধুস্দন গুপ্তের অধ্যাপনা, 
শবব্যবচ্ছেদ-পাঁরিপাঁট্য এবং সুষ্ঠু পরিচালনার প্রশস্তি করিয়াছেন । 
১৮৪৬-৪৭ সনের রিপোঁটে বল! হইয়াছে যে, প্রত্যেক ছাত্রই মধুস্থদন 
গ্ুপ্ত-প্রদত্ত উদ্দি, নোটগুলির উপর নির্ভর করিয়! ব্যবচ্ছেদ-কার্ধ্য করিয়। 
যাইত ।* মধুস্দনের অধ্যাপনা-গুণে তাহারা শারীরবিদ্যা বিষয়ে 

বিশেষ নপুণ্য প্রদর্শন করে । 

ঙ৬ 

মধুক্দনের গুণপনায় কর্তৃপক্ষ ষে মুগ্ধ ছিলেন তাঁহ। বলাই বাহুল্য । 

তাহারা তাহাকে ১৮৪৮ সন নাগাদ প্রথম শ্রেণীর সাঁব-এসিষ্টাণ্ট সার্জন 

পদে উন্নীত করিলেন ।” ইহার পর বতসর, ১৮৪৯ সনে মধুস্থদন কর্তৃপক্ষ 
কক যে বিশেষ সম্মানে সম্মানিত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ 
গোঁড়াতেই করিয়াছি । এ সময়ের বিখ্যাত শিল্পী মিসেস বেলনস 
মধুস্থঘনের একখানি তৈলচিত্র আকিয়। দেন। বেখুন সাহেব মেডিক্যাল 
কলেজ থিয়েটারে এ বৎসরে এই তৈলচিত্রথানি উন্মোচন করেন । এই 

সময়ে তিনি মধুস্ুদনের উচ্ছৃমিত প্রশংসাও করিয়াছিলেন । এ সব কথ! 
আমরা .আগেই পাইয়াছি। 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্তভূক্ত হিন্দুস্থানী লাস কা 
শ্রেণীর মত একটি বাঁংল। শ্রেণী বা বিভাঁগ খোলার আবশ্ককতাঁও ক্রমে 

কতৃপক্ষ অনুভব করিলেন। এ বিষয়ে ১৮৪৩ সনেই দেওয়ান 

গ এ, ১৮৪৬-৭ পৃ, ৯২ 

+ এ, ১৮৪৮-৯, পৃ. ১১৬ 



'মধুসদন গুপ্ত ৭৫ 

রাঁমকমল সেনের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষা-সমীজের সেক্রেটারী 

এবং মেডিক্যাল কলেজে অন্যতম অধ্যাপক ডাঃ এফ. জে. মৌএট 
একটি পরিকল্পন। তৈরী করিয়াছিলেন । প্রায় দশ বৎসর পরে ১৮৫২ 

সনের প্রথমে কর্তৃপক্ষ এই পরিকল্পনানুষাঁয়ী কায করিতে অগ্রনর 

হইলেন । তখন বাঁংলা দেশের বিভিন্ন সরকারী কেন্দ্রে, জেলা-শহরে, 
এমনকি অভ্যন্তর ভাগে গ্রামাঞ্চলেও চিকিৎসকদের প্রয়োজন নিতান্তই 

অনুভূত হইতেছিল। ১৮৫২ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী মেডিক্যাল কলেজের 
অস্ততক্ত করিয়া একটি বাঁংল। শ্রেণী বা বিভাগ খোঁল। হইল। হিন্দুস্থানী 

বিভাগের ন্তাঁয় বাংলা বিভাগেরও সুপারিণ্টেপ্ডেপে বা তত্বাবধাঁয়ক 

নিযুক্ত হইলেন ষণুস্থদন গুপ্ত। মেটিরিয়া মেডিক! বা ভৈষজ্য-নংহিতার 
অধ্যাপক হইলেন শিবচন্দ্র কন্মকাঁর ; মেডিসিন বা ভেষজতত্ব অধ্যাপনা র 

ভার পড়িল প্রমন্নকুমার মিত্রের উপর | মধুস্থদন স্বয়ং শারী রবিদ্যা বা 

এনটমি এবং শল্যবিষ্া। শিক্ষার ভাঁর লইলেন। ১৮৫২ সনে মধুস্ুদনের 

“এনাটোমী ব। শারীর্বিদ্যা” শীর্ষক বাংলা পুস্তক বাহির হয়। 

হিন্দুস্থানী বিভাগের মত বাংল! বিভাগেরও উত্তরোত্তর উন্নতি 
হইতে লাগিল । উদ্ভিদ্বিদ্যা, রসায়ন, পদ্ীর্থবিগ্যা, শারীরতত্, ভেষজবিষ্ধা, 

প্রভৃতি বিষয়ে বাংল! অন্থবাঁদ ও সংকলন গ্রন্থ ক্রমশঃ প্রকাঁশিত হইল । 

কলিকাতি। মেডিক্যাল কলেজ যেমন এঁ যুগে বিজ্ঞান-চচ্চাঁর এক উৎকুষ্ট 

কেন্দ্র হইয়া উঠে, সেইরূপ কলেজের বাংল! বিভাগও বঙ্গভাষায় লিখিত 

সাধারণ বিজ্ঞান এবং চিকিৎসাশান্স বিষয়ক পুম্তক রচনায় নানাভাবে 

অন্কুপ্রেরণ যোগায়। বাংল বিভাগ হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রেরা মফস্বল 
অঞ্চলে চিকিৎসক হইয়া াইতেন ? স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট তাহার! 
“নেটিব ভাক্তার” বলিয়া পরিচিত ছিলেন৷ বাংলা বিভাগ পরিচালনায় 

অধুক্দ্দনের কৃতিত্বও বিশেষ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । 



শ৬ মধুহুদন গুপ্ধ 

৭ 

মধুবুঘনের কর্ম্ববহ্থল জীবনের অবসান ঘটে ১৫ই নবেদ্বত্ব ১৮৫৬ 

দিবসে । কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুধ “সংবাদ প্রভাকরে" (২*শে নবেম্বর, 
১৮৫৬) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের অন্ত সংবাদ প্রন্থানকালে 

মধুস্থঘনেন্ব উদ্দেশে একটি পংক্তিমাত্র লেখেন £ “উক্ত কলেজের 
বাংল! ক্লাসের ব্যবচ্ছেদ বিদ্যার বক্তৃতাকাঁরক বাবু মধুব্দূন গুপ্ত পঞ্চত্ব 
পাইম্াছেন।” পরবর্তী ২২শে নবেম্বর ১৮৫৬ তারিখের “সাধ ভাস্কর, 
মধুস্থঘন গুপ্ত সম্পর্কে সবিস্তারে নিম্নরূপ লিখিয়াছেন £ 

তিক্ত গুপ্ত বাবুব মৃত্যু হইয়াছে ইহাঁতে আমরা অতিশস্ব দুঃখিত 
হইলাম, মধুস্থঘনবাবু এতদেশীয় ব্যবচ্ছেদ বিষ্ঞা ব্যবসায়িগণের আদি- 
পুরুষ ছিলেন, এতদদেশীয়ের৷ বিশেষত হিন্দু জাতির! মৃতদেহ স্পর্শ 

করিবেন দুরে থাকুক পিতামাতাদি আত্মীয় লোকের মৃত্যু হইলে যে 

স্থানে শব বাখে গোময় জলে সেস্থান পধ্যন্ত ধৌত করেন, শব লইয়। 
গেলে বহিদ্বার পর্যন্ত গৌময় জলের ছিটা দেন, মৃত দেহের বিষয়ে 

অগ্তাপিও ঘষে জাতির স্বণা ও পাপবোধ রহিয়াছে মধুক্দেনবাবু সেই 
জাতির মধ্যে এক উত্তম কুলে জন্মিয়াছিলেন তথাচ মেডিক্যাল কলেজে 

প্রবিষ্ট ছুইয়। হিন্দু জাতির মধ্যে সর্বাগ্রে মৃতদেহ ব্যবচ্ছেঘ কাধ্যে 

প্রবর্ত হন, তাহার নৃষ্টান্তে অন্তান্ত হিন্দুরা মৃতদেহ কাটাকুটি কাধ্যে 
স্থপটু হইফাছেন। এ বাবুই তাহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াছেন, 
মধুস্থদন গুপ্ত শ্বজীতীর বৈগ্যক বিদ্যায় এবং ইংরেজী চিকিৎসা বিদ্যায় 
কুপ্রবিষ্ট হুইয়াছিলেন তাহাঁতে দেশের বিস্তর উপকার করিয়াছেন তাহার 
মৃত্যু সমাচারে ইংরেজ বাঙ্গালী সাধারণ বনু লোক আক্ষেপ করিবেন” 

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের লঙ্গে মধুস্থদনের সংন্রব ইহার 



মধুসথদন গুধ ৭৭ 

প্রতিষ্ঠা হইতে । দীর্ঘ বাইশ বৎসর পধ্যস্ত সাঁতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ 

জ্ঞানবুদ্ধি মত তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদান করিযাছিলেন। মেডিক্যাল 
কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ ভাঃ টি. ডব্লিউ. উইলসন কলেজের ১৮৫৬- 
৫৭ পনের বাধিক বিবরণ দান প্রসঙ্গে মধুস্দনের মৃত্যু-সম্পর্কেও 

তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তাকে (1)1:5৩60৮ 0৫ 00011 17098000100) 

লিখিলেন £ 
“135০০ 21020০০0৪০০? ০০ 0০০20৮০৪ 1590609£ 00 80586072709 60৩ 

7968208511 80 17017000889701 860 09068, 5168: 6৮97065-৮চ0 5৪78৮ 885199 

2 60৪ 9011889 0190 00 9 161) বি 059101091, 1856. 970 10120 ৯ 090% 

918৮5618009 13 009 1) 1018 00010090300, 179 7৪ [01009917 জা110 

0188:90 & 898০9 10 6128 10089 01 0:9100109, 1060 019) 0৮)0818 00৯5 

৪3908881011 0:698860%॥ ৪0৫ 16 18 00010090 &)%৮ 101 0০900670029 

80016015808 01৪9 95500019211 81906901008 230.0030391)8 6০ 09108. 

৮0959 609 10389100065 01 608 51060:5 51060 ০5৮ 01900950900 (/০0০006৩ 

২০5০৫ [১১110 7029) 00199, 800 (0128 50100 50 2500 01 2815 9011081- 

00612 70057 1981) 0009 80 ১088৩.* 

গঙ্থাবলা 
চিকিৎদাবি্যা বিষয়ক পুস্তক মধুন্্দনের পূর্বেও প্রকাশিত 

হইয়াছিল। কিন্তু এই সময় হইতে সরকারী আহন্থকৃল্যে উক্ত বিষয়ের 
্রন্থাি প্রকাশিত হইতে থাকে ; আর মধুক্দনই এ ব্যাপারে অগ্রণী 

হইয়াছিলেন। তাহার ছুইখানি পুস্তক পাইয়াছি। 

লগ্ডন ফার্মাকোপিয়া / অর্থাৎ / ইংলপ্তীয় ঁষধ কল্লাবলী / শ্রীল 

জীযুক্ত পবর্ণমেন্টের অনুমত্যন্থলারে কপিকাতার / রাজ্কীফ্ু চিকিৎস। 

*:772078 0/ 876 1068540 ০1 2%0186 1%867866505 101 6105 উুঙজাঃ 

1886-61। ৮, %00, 



৭৮ মধুস্দন গু 

বিদ্যালয়ের | শ্রীমধুস্থদন গুপ্ত কর্তৃক অন্নবাঁদিতা / বিসাপ্প কালেজের 
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শ্রিযুক্ত গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞান্থসারে লাঁগন ফার্গাকোপিয়া অর্থাৎ 
ইংরাজী ওষধ কল্লাবলীর সাধু বঙ্গভাষাঁতে অনুবাদিত। ও মুন্রিতা হইল। 
যে জপ এ গ্রন্থ হিন্দীতে অনুবাদিত হইয়াছে সেইরূপ বঙ্গভাষাতে হইবেক 

এই আঁজ্ঞাহেত্তক আমি সেই রীতিক্রমে এই গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছি 

অর্থাৎ প্রত্যেক ওঁষধের ইংবাঁজী ও লাটিন নাম অগ্রে লিখিয়াছি 

পশ্চাৎ এ সকলের নাম বঙ্গভাষাতেও লিখিয়াছি যে সকল গুঁষধাদির 

নাম বঙ্গতাষাতে নাই তাহা কল্পিত করিয়। অনায়াসে বৌধগম্য যাহাতে 

হয় তাহা করিয়াছি কিন্ত অনেক ইংরাজী দ্রব্যের নাম বঙ্গভাষায় প্রার্থ 

ন! হওয়াতে তাহাঁদ্দিগের কেবল ইংরাজী নাম লিখিত হইয়াছে যেমন 
ইপিকাকুত্রান৷ ইত্যাদি ।-- 

চিকিৎ্স। গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্ধ সকল চলিত বঙ্গভাষায় প্রায় না! 
থাকায় এই গ্রন্থে অনেক সংস্কত শব্দ প্রয়োগ কর। গিয়াছে কিন্ত 

বঙ্গভাষাতে যাহা চলিত আছে তাহ সাঁধ্যমতে পরিত্যাগ কর! জায় 

নাই ।-- 
শ্রীমধুন্দন গুধ্য 1” 



মধুসদন গু ৭৯ 

রচনার নিদর্শন ঃ 
4 পরিমাণের পরিভাষা । 

ইংলগুদেশে ছুই প্রকার তুলামান চলিত আছে এক স্থবর্ণ 
রৌপ্যা্দির পরিমাঁণার্থক দ্বিতীয় অন্যান্য বাণিজ্য ত্রব্যাদির পরিমাণ 
নিমিতক পরস্ধ ষে তুলামান স্ববর্ণাদি বিষয়ে ব্যবহৃত হয় তন্বার। 
চিকিৎসকেরা গুষধাদি তোলন করেন এবং ইংরাঁজী ভাষাতে তাহাকে 
ট্রয়ওয়েট কহে ইহার সংজ্ঞা বিশেষ ও প্রতোকের সঙ্কেত চিহ্ন এই | 

*১ €গ্রন্ | ৯ (00 

২০ + ঠা ১ জ্ুপল 91 

৩ স্তুপল -*, ১ড়াম 91 

৮ ড্রাম “৮ ১ গন্স ৪1 

১২ ওন্স ৃ ১ পৌঁও 18) 

ইংলগুদেশে তৈলমগ্যাদি দ্রব দ্রব্যের পরিমাঁণার্থ যে ভাগুষান ব্যবহৃত 

হয় তাহাকে ইংরাজী ভাষাতে ইন্পিরিয়েল মেজর কহে অর্থাৎ 
রাজকীয় পরিমাণ যেহেতুক ইহা তদেশীয় রাজান্নমত এ ভাগমানের 
নীম ও চিহ এই । যথ]!। 

১ গ্যালন ০ রঃ ৮ পন্ট 
১ পৈণ্ট 9 ২০ ওম 

১ ওুন্স 5 -*" ৮ ড্রাম 

১ ডাম [3 নত ৬০ বিন্দু 

১ ড্রপ 2 রা ১ বিন্ৃ” 
« কোম্পানীর নুতন এক শিকীতে ৪৫ গ্রেন হয় যদ্তপি এ শিকীর পরিমিত এক 

পিতুলতারকে সমান তিন ভাগ করিয়া কাট! আয় তবে এক এক ভাগ ১৫ গ্রেন হৃয় 

পুনর্বধার এ ১৫ গ্রেন পরিমিত হারকে নমান তিন ভাগ কর! আয় তবে পঞ প্রেম হয় এবং 

এ পঞ্চ গ্রে তারকে পঞ্চ ভাগ নমান করিয়া কাঁটিলে এক এক গ্রেন হইবেক। 



৮৩ মধুসথদন গুপ্ত 

“| ওষধ রাখিবার পাজ্রাদির নিয়ম। 

€ষ সকল পাত্রাদিতে ওুধধ প্রস্তুত করিবেক কিন্বা রাখিবেক তাহা 
এত ধাতুদ্বার। নিশ্মিত হইবেক ষাহার সংযোগে এ ওধধ বিকৃতি প্রাঞ্চ 

না হয়। 

কাচের পাত্র ও প্রস্তরময় খল্প এবং সৃশয় পাত্র এবং লৌহের 
হামামদিস্তা প্রভৃতি ব্যবহাধ্য এবং তাত্রময় ও সীসকময় পাত্রাদি 

অব্যবহাধ্য । 

ঘে সমস্ত অস্স ও ক্ষার এবং ধাতুঘটিত ওষধ আর সকল প্রকার 
লবণ এই সকল দ্রব্য কেবল কাচের সিসীতে কিম্বা বোতলে রাখিবেক 

ও তাহাঁরদিগের মুখ কাচের ছিপি দ্বাবা স্ুন্দররূপে রুদ্ধ করিয়। 

বাখিবেক |” পৃ. ১ 

* 4 থর্মামেটর অর্থাৎ উষ্ণপরিমাপক যন্ত্রের বিবরণ। 

ৰা ও জল ইত্যাদি বস্তর উষ্ণতার তারতম্য অবগত হইবার কারণ 

এক যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহার নাম ফার্ণ হৈট্জরমমেটর কারণ এ যন্ 

ফার্ণ হৈট নামক সাহেব ছার। প্রথমতঃ স্থষ্ট হইয়াছিল । 
গুঁষধ প্রস্তত করণ সময়ে যত উত্তাপ আবশ্তক হইবেক তাহাঁর 

সীম! এ যন্ত্র বারা অবগত হইবেক। যখন পক্জলের অর্থাৎ অত্যু্ণ 

ক খর্যামেটর যন্ত্রের স্থল বিবরণ এই এক শুঞ্ষ্প কাচনল উহার নীচের মুখ রুদ্ধ ও 

কিফিছ্িতৃত এবং উত্ধিমূখ দ্বার। বথ। প্রমাণ পার গ্রবেশ করাইয়া এঁ সুখ রুদ্ধ করে এবং 

ইউ নল যে পিতলের দীর্ঘ পাত্রেতে সংঘুক্ত থাকে তাহাতে ১ একাদি ২১২ অন্ষদ্বার1 সসা'ন 

বিশ্তক এই রেখ| সমূহের নাম ইংরাঁজীতে ডিখ্ত্রি কহে এবং সংস্কততে কলা কছা যাইতে 

পারে এ ঘনত্ব পার। উঞ্চপ্রাপ্ত হইলে উপরি উঠে এবং লীতম্পর্শে নীচে পতিত হয়। 



মধুসহথদন গুধ ৮৯ 

জলের উত্তীপ প্রয়োজন হইবেক তাহার অত্যুষ্ণতা ২১২ ডিগ্রি অর্থাৎ 
কল। পর্য্যন্ত গ্রাহ্থ এবং ষে স্থলে মৃদুসন্তাপ নির্দেশ করা যাঁইবেক তথ) 

৯০ ভিগ্রি হইতে ১০০ একশত ডিগ্রি পর্যযস্ত জানিতে হইবেক। 

৷ লাটিন। । ইংরাজী । 

। হৈত্রাজিরৈ বৈর্লোরিডম্। | বৈক্লোরৈভ. আব. মকু্রী । 

( কোরোসিব, সরীমেট্ ) 
| সংস্কৃত । । বাঙ্গালা । 

| রসকপুঁর | । রসকাপর। 

পারদ তুলাগৃহীত ২ পো 
সল্ফ্যরিক এসিভ, অর্থাৎ গন্ধক দ্রাবক তুলাগৃহীত ৩ পৌঁও 
শু লবণ ১] পৌঁও 
এক উপযুক্ত চীনার পারে কিম্বা কাচের পাত্রে পারা ও সল্ফ্যুরিক্ 

এসিড. একত্র পাঁক করিবেক পাঁকের শেষে উহা! শুভ্র বর্ণ হইছছ! শুফ 
হইলে নামাইবেক এ শুভ্র বস্ত ইংরাঁজীতে বৈপর সল্ফেট আব মকুর্টরী 
কহে ইহা শীতল হইলে পর উক্ত লবণের সহিত মৃৃত্তিকার খলে স্বন্দররূপ 

মর্দন করিবেক মর্দনানস্তর ভর্দপাঁতন যন্ত্র ছার! উর্ধপাঁতিত ফরিবেক 

উর্ধপাঁতন কালীন জাল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিবেক, ঘাহ উপত্বিস্থ পাত্রে 
উঠিয়া লগ্ন হইবেক তাহাই রনকাপর। 

৷ লাঁটিন। | ইংযাজী | 

৷ লৈক্কার্ হৈত্রাঁঞ্জিরৈবৈক্লোরিডৈ | । সোঁলুশন্ আব, বৈক্লোটরেড, আব 
মকুয়ী। 

| বাঙ্গালা । 

৷ রসকপ্ূরের দ্রব্য । 

বৈক্লোরৈড. মকুররী অর্থাৎ রসকপ্পূর ১১৯ গ্রেন 
তত 



৮২ মধুহ্দন গপ্চ 

হৈদ্বোরোরেট অব এন্মোনিয়া অর্থাৎ নিশাদল ১০ গ্রেন 
পরিশ্রত জল -  *** ০১ পৈ্ট 

এই ছুই বস্ত জলের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া রাঁখিবেক। 

| লাঁটিন। | ইংরাজী । 

। হোদ্রাজিরৈ বৈক্লোরিডম্। | ক্লোরৈভ, আব মকুর্টরী। কেলোমেল। 
| বাঙ্গাল। ৷ 

| ৷ রসভন্ম ৷ 

পারদ '-*  তুলাগৃহীত ২৪ পৌগু 
সপ্ফ্যুরিক্ এসিড, অর্থাৎ গম্ধপ্রাবক তুলাঁগৃহীত **. ৩ ৮» 
লবণ গল ১|০ ? 

পরিশ্রুত জল যত আবশ্তক হইবেক তত লইবেক। 

এ্রক উপযুক্ত পাত্রে দুই পৌঁণ্ড পারা গন্ধক দ্রাবকের সহিত তাবৎ 
পাঁক করিবেক যাবৎ পধ্যস্ত বৈপর সল্ফেট আব. মকুরিরী প্রত্তত হইয়া 
শুফ না হয় অর্থাৎ পারা শুফ হইয়! শুভ্রবর্ণ হইলে নামাইবেক এবং উহা 

শীতল হইলে অবশিষ্ট দুই পৌগ্ড পারার সহিত মিলিত করিয়া মৃত্তিকা 
খলে রাখিয়! উত্তমরূপে মর্দম করিবেক ভাল মিশ্রিত হইলে ইহাতে 
লবণ দিয়! পুনর্বার এ সঙ্কম্ত দ্রব্য তাঁবৎ খলে মর্দিন করিকে যাবৎ পারদ 

নিশ্ন্দ্র হইয়৷ না জায় পার! নিশ্ন্দ্র হইলে এ চূর্ণ উর্ধপাঁতন করিয়া যাহা 

উর্ধানাতিত হইবেক তাহা সুক্ষ চূর্ণ করিয়া পরিশ্রুত জল দ্বারা উভমরূপে 
ধৌত করিয়! শুদ্ধ করিয়া রাখিবেক | পৃ. ১৪০-২ 

৷ লাতিন । ৷ ইংরাজী । 

। টিস্কট্যুরী। । টিক্বট্যর্স । 
। সংস্কৃত । 

| অরিষ্ট। 



মধুস্থদন গুঞ্চ চ 

সরাতে কোন ব্রব্য বামিত করিয়া অর্থাৎ ভিজাইম়া! বাখিলে উহ্বার 
নাম ইংবাজিতে টি্কট্যুর কহে এবং বাঙ্গীলাতে জ্রাবাসিত 'কছে। 
পৃ. ২১২ 

মধুঙুদনের দ্বিতীয় পুস্তকখানি-_এনাটোমী । অর্থাৎ শারীরবিষ্কা। 
ইহাঁরও দুইটি আখ্যাপত্র--ইংরেজী ও বাংলাঁয়। বাংল! ও ইংয়েজী 
আখ্যাঁপত্ত্ যথাক্রমে এই £ 

“এনাটোমী । /অর্থাৎ/ শারীরবিদ্া।। /তৎ প্রথম ভাগ মেডিকেল 

কালেজের হিন্দস্থানী ও বাঙ্গালি ছাঁত্রদিগের/ শারীরবিষ্ঠার উপধ্ধেশক/ 

শ্রীমধুক্থদন গুধ প্রণীত। / কলিকাতা! / ১২৫৯ শাল ইং মার্চ ১৮৪৩1” 
£&1 57051 1 01 1 21086008786 20581010985 1 2১৮৮ 1 

086991085 / 95 / 202016 11৯9080০095 00065 / ১০৪০6. 8০6৫ 

180৮6601408 602005 ৪0৭ 20581091975 6০ (709 17010008650) 1 80৫ 

138108169 0158588 ০01 6209 0%100৮6% 1199108] 0011659 / 8১0 1017109115 

170169৮0101 119010106  / 10 606 0০55. 8508006 1 0০01158৩, / 

0%100668 : / 1883. 

পুস্তকের বিষয়বস্তু নির্দেশক পূর্বাভাষ অংশটি এখানে দেওষ। 
হইল। জটিল বৈজ্ঞানিক বিষয় বাংল ভাষায় প্রকাশ তখনই কতটা। 

সম্ভব হইয়াছিল; এই অংশ হইতে তাহা বুঝা যাঁইবে । 

“এনাটোমীর প্রকৃত অর্থ ছেদবিদ্ঠ। বস্ততঃ চিকিৎসার্থক শারীরবিদ্যা। 

শারীরজ্ঞেরা মানব শারীরবিষ্যাকে শাখাঘয়ে বিভক্ত করিয়াছেন প্রথম 

জেনরেল এনাঁটোমী অর্থাৎ সামান্য শীরীরবিষ্ভা এবং দ্বিতীয় ডিস্কিপটিব 
এনাটোমী অর্থাৎ নির্দেশক শাঁরীরবিদ্য | 

শরীরের নিশ্বাপক সমবায়ি ভ্রব্য সকলের স্বভাব ও সামান্ঠ গুপ 
সমূহের বিবরণের নাম সামান্য শারীর বিদ্যা 

দেহের নানা ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্ঙ্গ এবং প্রদেশ সকল 
এবং পৃথক পৃথক অংশের বাহ আকুতি ও আভ্যন্তর নিপ্মিত এবং 



০ মধুস্্দন গু 

তাহার্দিগের যথারূপ পরস্পর অবস্থিতি এবং তষোগ এ সমস্ত অংশের 

উৎপত্তির পর ষে রূপ উত্তরোত্তরাবস্থা ইত্যাদির বিবরণের নাম পির্দেশক 

শারীরবিদ্যা। | 

এই গ্রন্থে কেবল নির্দেশক শারীরবিগ্ঠার বিষয় লিখিত হইবেক যাহা 

সাধারণ চিকিৎমকগণের পাঠ্য । 

শারীববিদ্ার অঙ্গ যাহাকে ফিজিয়লজী অর্থাৎ প্ররুতিবিদ্যা কহে 

তাহার ছা'র। সুস্থ শরীরের যে যে অবস্থা ও কর্মসকল এবং জীবনের 

ক্রিয়াবিধি সমুদয়ের জ্ঞান হয়। 
শরীর ঘন এবং দ্রববস্ত দ্বারা নিশ্মিত। শরীরজ্ঞেরা কেবল ঘন 

অংশ সকলকেই শরীরের সমবাঁয়ি করিয়া গণ্য করিয়াছেন। রক্ত 

রস এবং লপীকা এই তিন দ্রবেতে কার্প সল বা ঘনকণ সকল মিলিত 

থাকাতে উক্ত তিন দ্রব ধাতুকেও ঘন বস্তর সহিত নিরূপণ করিয়াছেন। 

শরীরের ঘন বস্ত লিখিত সকলের নাঁম নিম্নে প্রদত্ত হইল। 

কাইল্। ব। রস। 

ব্লড,। ব। রি রুক্ত। 

লিম্ফ। বা "** লসীক1। 

ইপিডাষিক্ টিহ্থ। ব। .** অন্তস্বক উপত্বক্ নখ ও কেশ। 

পীগমেপ্ট। বা *** বর্ণন্রব্য | 

এডিপোন্ টিস্থ। বা -*. বসাবিল্লী । 

সেলুলর টিস্থ। ব! ১. কৌধিকবিলী । 
ফৈত্রস্ টিন্থা। ব৷ ১. সৌদ্রিক বিল্ী। 

ইলাষিক্ টিন্থ বা *** স্থিতিস্থাপক বিল্লী । 

কাটিলেজ। ৷ ১. উপাস্থি এবং তাহার বিভেদ । 

বোন্স বা। *০* অস্থিগণ। 



মধুহদন গুপ্ত ৮৫ 

'মসল্স। বা **.. পেশীগণ। 

নর্বস্টিস্ব। ব। *** স্াযুগণ। 

ব্লডবেসল্স। বা **.. রক্তবহ! নাড়ীগণ। 
এবসর্বে্ট বেসল্ম। বা .""*  আছচুষক নাড়ীগণ। 
'গ্নেণ্ুস্। ব| «৭ গ্রস্থিগণ। 

সিরস্মিম্বেন্প। বা ১ মাস্তকবিল্লীগণ। 

সৈনোবিয়েলমিম্বেন্স। বা *"*  সৈহিকবিল্লীগণ। 
মিরুকল্ মিশ্বেন্স। বা ১৮ ক্ৈথ্িকবিজীগণ। 
স্বীন্। ব৷ *** ত্বকৃ। 
সিক্রিটং গ্লেও্স্। ব৷ '*. আবণগ্রস্থিগপণ। ইতি। 
অস্থি সকল শরীরের প্রধান আধাঁরস্থান এই হেতুক অস্থির বিবরণ 

প্রথমতঃ কর্তৃব্য 1”* 

রচনার নিদর্শন 2 

“পাথিব বন্ধর দ্বার। অস্থি সকলের দৃঢ়তা ও স্থুলত। জন্মে এবং দৈহিক 
বস্তর দ্বার! তাহাদিগের বুদ্ধি ও পোঁষণ হয়। 

শরীরের মধ্যে অস্থি সকল স্ব স্ব স্থানে স্বীয় স্বীয় লিগেনেণ্ট বা বন্ধনী 

দ্বার! গ্রথিত থাকায় তাহাকে স্বাভাবিক কঙ্কাল কহি। 

এ প্রত্যেক অস্থি স্ব স্ব স্থানে অন্য কোন দ্রব্য কিন্বা তারের দ্বারা 

সংযুক্ত হইলে তাহাকে কৃত্রিম কঙ্কাল কহি। 
এ অস্থি সমস্ত চতুব্বিধ প্রকার, দীর্ঘ, কপাল, ক্ষুত্র, এবং বিষম । 

+ মধুহ্দন গুণ্ড বিষয়ক তথ্যাদি এবং 'এনাটোদী' পুত্তকথানি ষধূলুদনের বংশধর 

সাত্তার শ্রধুক্ত শ্বগ্রকাশ গুণের সৌজন্তে পাইয়াছি। লেখক। 



৮৬ মধুক্দন গুপ্ত 

দীর্ঘাস্থি সকল হম্ত পাদ শাখাতে স্থিত, ইহাঁর দ্বারা গমনাগমনাদি 

ক্রিয়। নির্বাহ হয়। বিবরণ করণের স্থগমার্থে হাদিগকে তিন ভাগে 

বিভক্ত কবা যাঁয় অর্থাৎ ছুই অস্ত এবং গাত্র, ইহাঁদিগের ভর্দীস্ত ও 

অধোহস্ত স্থল এবং তাহাতে সন্দিস্বান থাকে? ছুই অস্তের মধ্যে স্থিতি 

দীর্ঘভাঁগের নাম গান্ধ। দীর্ঘাস্থি দিগের গাত্রের ভিতর দীর্ঘ নাঁলী 

আছে এবং এ নালীর ভিতর মজ্জ। থাকে । 

কপলাস্থি সকল বিস্তৃত এবং চেপ্টা। শরীরের যে ষে স্থলে অস্থিময় 

গহবর আছে সেই২ং স্থান কপালাস্থিদিগের দ্বার। নিশ্মিত, যেমন 

করোটির অস্থিসকল এবং বস্থিদেশের অস্থি সকল। কপাঁলাস্থিরা ছুই প্লেট 

বা পত্র দ্বারা নিশ্মিত এবং ছুই পত্রের মধ্যে যে কৌষময় ভাঁগ তাহার 

না ভিপ্লোই ব। দ্বিভেদক | 

কুদ্রাস্থিসকল শরীবের সেই সেই ভাগে স্থিত ষে বে স্থলে অধিক 

দৃঢ়তাঁব সহিত নানাবিধ ক্রিয়া একত্র আবশ্যক করে যেমন মণিবন্ধ গুল্ফ 

সদ্দিতে ক্ষুদ্রাস্থিনকল একত্র সংযুক্ত হওয়াতে নাঁনাঁবিধ ক্রিয়া! অনাক্জাসে 

নির্বাহ হয় এবং অস্থিরও কোন আঘাত জন্মে না । 

এ সকল অস্থিকে বিষমাস্থি কহ] যাঁয় যাহাঁদিগের কোন কোন 

অংশ দীর্ঘ এবং কোন কোন অংশ পাতল! অর্থাৎ সর্বত্র অপমান যেমন; 

শঙ্খাস্থি, মাঢ্যাস্থি, কীলকাস্থি, হন্বস্থি এবং কশেরুকা সমস্ত ইত্যাদি। 

অস্থিসকলের বহিঃপ্রর্দেশে যে সকল উচ্চতা! আছে তাহাঁদিগের বিবরণ । 

অস্থি সকলের উপর যে যে উচ্চ স্থান আছে ইংরাজীতে তাহাকে 

প্রোশেষ অর্থাৎ প্রবর্ধন কহে) প্রবর্ধন সকলের নাম তাহাদিগের 

আকৃত্যন্চসারে ও স্থিত্যঙ্ছসারে এবং কাধ্যাহুসারে প্রদত্ত হইয়াছে, 

ষথ। কণ্টকগ্রবর্দন ৷ কাঁকচঞ্চু প্রবর্ধন, পর্ধরৃতি প্রবর্ধন, আলি প্রবর্ধন, 

শলাঁকা। প্রবদ্ধন, ধাঁবন প্রবদ্ধন, অন্ুপ্রস্থ প্রবর্ধন ইত্যাদি । 



মধুস্ছদন গুধ ৮৭ 

অস্থিতে যে সকল খাত বা নিম্নতা ও ছিত্্র দৃষ্ট হয় তাঁহাদের 
নাম উক্তরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, যেমন বজ্ষনাস্থিতে ঘে বড় খাত আছে 
তাহার আকৃতি পানপত্রের ্তায় প্রযুক্ত চষবখাত কহা যায়। যেখাত 
সকল গম্ভীর নহে তাহাদিগকে উত্তান খাত কহে, যথা ব! অণ্ডারুতি 
ছিদ্র গোল ছিদ্র বিদীর্ণ ছিদ্র স্থযুণ্তীয় ছিদ্র মজ্জীয় ছিত্র ইত্যাদি । 

প্রকতিস্থাবস্থাতে সমস্ত অস্থি একপ্রকার স্বত্রময় দৃঢ় বিল্লী দ্বারা 
সর্বত্র আবৃত থাকে কেবল তাহাঁদিগের সন্ধিপ্রদেশ সকল আবৃত হয় না । 
এ ঝিল্ীর নাঁম পেরিয়ার্টিয়ম্ বা অস্থিবে্ট। অস্থিদিগের সন্ষিস্থান 

সকল অতি পাতিল উপাস্থি দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে । ষে ঝিল্লী 

করোট্যুস্থিদিগের উপরি ভাঁগে বিস্তৃত থাকে তাহাঁর নাষ পেরিকেবি- 
নিয়ম বা করোটিবেই। উপাস্থিদিগের উপর যে বিলী থাকে 
তাঁহ। উপাস্থিবেষ্ট। 

দীর্ঘাস্থির্দিগের অন্তর্ভাগে যে নালী আছে এবং তাহার ভিতর 

কুদ্রাস্থি কপলাস্থি ও বিষমাস্থিদিগের ভিতর যে সেল্স বা কোষাঁংশ 
সকল আঁছে তাহাদিগের আঁচ্ছাদনকাঁরিণী যে ঝিল্লী তাহ। মেডেল্যরি 

মিষ্বেন্দ বা মজ্জীয়ঝিল্লী। উক্ত সকল বঝিলীপিগের উপর অস্থি 

পোষণকাঁরি রক্তবহ নাঁড়ীসকল শাীভূত হইয়া অবস্থিতি করাতে 

অস্থিগত যে ষে পরিবর্ত আবশ্তক হয় তাহা উৎপন্ন করে; এঁ নাঁড়ীদিগের 
দ্বার। মজ্জ। অস্থিদ্দিগের ভিতর স্থষ্ট হয়। সকল অস্থির ভিতর অর্থাৎ 

তাহাঁদিগের নালীতে এবং কোষেতে হরিদ্রাবর্ণ এক প্রকার তৈলবৎ্ বস্ত 

পূর্ণ থাকে তাহাকে মজ্জা কহে এ মজ্জা মজ্দীয়বিলীতে বেষ্টিত থাকে। 
বালকের ব। জরণের ষষ্ঠ সপ্তাহ বয়সে অস্থি স্থানে প্রথমতঃ উপাস্থিভাঁৰ 
সম্পূর্ণ হয় এবং সপ্তম সপ্তাহে আমিফিকেসন অর্থাৎ অস্থিভাঁব প্রথমতঃ 
ষক্রতে উপলব্ধ হয়, উত্তরোত্তর অন্টান্ত অস্থিদ্গের অবয়বে ক্রমশঃ 
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অস্থিভাব জন্মে। যছযপিও পৃথক পৃথক অস্থির জননের পৃথক পৃথক্ 

মান বৎসরাদি কাল নিয়মিতরপে ইংরাজী শারীরবিদ্াতে নির্দিষ্ট আছে 
কিন্ত তাহাদ্দিগের বিশেষ বিবরণ কর! এস্থলে প্রয়োজন করে না কিন্ত 

ইহা! জানা কর্তব্য যে যৌবনাবস্থাতে কঙ্কাল বা সমস্ত শারীরাস্থি 
সম্পূর্ণরূপে অস্থিত্ব প্রাঞ্ধ হয় এবং শারীরজ্ঞেরা কছেন যে কস্কাল ২৪৬ 
ছুই শত টু চত্বারিংশৎ পৃথক্ পৃথক্ অস্থি দ্বারা নিশ্মিত এবং তাহার! 
মানবের কন্কালকে, মস্তক ও মধ্যকাঁয় এবং চতুঃশাখাতে বিভক্ত 

করিয়াছেন ।৮-_পৃ. ৩-৬ 

“কার্পস বা মণিবন্ধ অর্থাৎ কব্জ। 

মণিবন্ধেতে অষ্ট অস্থি আঁছে চাঁব২ করিয়া তর্ধস্থ ও অধংস্থ দুই 
শ্রেণীতে স্থিত। প্রকোষ্ঠের বাহ পার্খ হইতে আরম্ভ করিলে প্রথম 

শ্রেণীতে নেবিকিউলর বোন্ ব! নাবস্থি, সিমিলুনর বোন্ বা অর্ধচন্তরাস্থি, 
কিউনিকারম বোন্ বা কোণাস্থি, পিসীকারম্ বোন্ বা বর্তলাস্থি 
এই চাঁরি অস্থি দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে ট্রেপিজিয়ম্ বা সমঘি- 
পার্বাস্থি, ট্রেপিজিয়াইড ব। সমদ্বিদবিপার্্াস্থি, আস্ম্যাগ নম্ বা স্ুলাস্থি 

এবং অন্সিফারম্ বোন্ বা বডিশাস্থি এই চারি অস্থি দৃষ্ট হয়। 
১। নাবস্থির আকৃতি ইংরাজি নৌকার ন্াঁয় প্রযুক্ত উহার উক্ত 

নাম দিয় গিয়াছে; ইহা অপর পাঁচ অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ 
ইহার ন্যুবজ প্রদেশ চক্রদণ্ডাস্থির নীচে সংযুক্ত, এবং ইহার নিম্ন 

প্রদেশে সুুলাস্থি ও অর্ধচন্ত্রাস্থিযুক্ত এবং ইহাঁর অগ্র প্রদেশে সমদ্বি- 
পার্খাস্থি ও সমছিঘিপার্খাস্থি সংযুক্ত। 

২। অর্দচন্ত্রাস্থিতে এক অর্চন্দ্রবৎ খাত থাকায় ইহার নাম 
অর্দচন্ত্রাস্থি, ইহার চাঁরি সন্ধি স্থানেতে অপর চারি অস্থি সংযুত্তু 'অর্থাৎ 
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এই অস্থির হ্যব জ প্রদেশে চন্দ্রদপ্তাস্থি সংযুক্ত এবং ইহার বাহু পার্থেতে 

নাবস্থি ও আতাস্তর পার্থে কোণাস্থি, এবং অগ্রে স্ুলাস্থি সংযুক্ত । 
৩। কোণাস্থি অর্ধচন্দ্রাস্থির ভিতর দিগেস্থিত, ইহার উপরিভাগে 

এক গোল প্রর্দেশ আছে তাহাতে বর্ণ,লাস্থি সংযুক্ত থাঁকে, ইহাতে 
তিন প্রদেশ আছে এবং ইহার স্থুলাঁশকে মূল কহে এবং সুস্াংশকে 
ইহার অগ্র কহে। এই' অস্থির ্যুবজ প্রদেশে বডিশাস্থি সংযুক্ত এবং 
উপরি বর্তলাস্থি এবং মূলে অর্ধচন্্রাস্থি সংযুক্ত । 

৪। বর্ত,লাস্থিক্ষুদ্র এবং গোল ও কোণাস্থির উপরি প্রদেশে সংলগ্ন। 
৫ | সমদ্বিপার্শীস্থির আকৃতি অত্যসমাঁন এবং বহুকোণধুক্ত । 

এই, অস্থি চারি অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ অস্ুষ্ঠের করভাস্থিতে, 

নাবস্থিতে, সমদ্বিছিপার্্াস্থিতে এবং দ্বিতীয় করভাস্থিতে সংযুক্ত । 
৬। সমদ্বিদ্বিপার্খাস্থিতে চারি সন্ধি প্রদেশ আছে। এই অস্থি, 

দ্বিতীয় করভাস্থিতে, স্থুলাস্থিতে, সমছিপার্্াস্িতে এবং নাবস্থিতে 

সংঘুক্ত । 
৭। স্ুলাস্থি মণিবন্ধের সকল অস্থি অপেক্ষা বড় ইহার মূল গোল 

এবং ইহার গাত্রে চারি পার্খ আছে। এই অস্থি সপ্ত অস্থির সহিত সংযুক্ত 

অর্থাৎ ইহার মূল নাবস্থির ও অদ্দচন্দ্রস্থির নিম্ন সন্ধি প্রদেশে সংযুক্ত | 

এই অস্থি বহির্ভাগে সমদ্বিদ্ধিপার্্ীস্থিতে এবং অভাতস্তর ভাগে বডিশাস্থিতে 

যুক্ত এবং এই অস্থির অগ্রভাগে দ্বিতীয় ও চতুর্থ করভাস্থি সংযুক্ত। 
৮। বডিশাস্থির উপর এক বক্র উচ্চ স্থান আছে তাহা বডিশ 

প্রবঞ্ছন ইহাতে এন্্যউল্যর লিগেমেণ্ট বা বলয়বন্ধনী সংযুক্ত থাকে । 

এই অস্থি অপর পাঁচ অস্থির সহিত সংযুক্ত অর্থাৎ ইহার নীচে ব| 

অগ্রভাগে চতুর্থ এবং পঞ্চম করতাস্থি যুক্ত ইহার এক২ পার্থে স্থুলাস্থি 
এবং কোঁপাস্থি যুক্ত এবং অগ্রভাগে অর্দচন্ত্রান্থি সংযুক্ত থাকে । পৃ. ৪২ 

পি 
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সংযোজন 

মধুন্দন গুপ্ত হুগলী জেলার অন্তর্গত বৈদ্যবাঁটার অধিবাঁসী। 

পিতার নাম বলরাম গুপ্ঠ। মধুন্থদনের আর এক ভ্রাতা ছিলেন কাশীনাঁথ 

গুপ্ত । মধুস্দন ১৮০০ সনের কাছাকাছি জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবে 
পাঠে মনোযোগ তাহার একেবাবেই ছিল না। এজন্য একদ্রিন তাহার 

পিতা তাহাকে ভৎ্সনা করেন। তাহাতে তিনি মনের দুঃখে বাড়ী 
হইতে চলিয়া! যাঁন এবং কলিকাতা আসিয়৷ গবর্মমেন্ট সংস্কৃত কলেজে 

ভর্তি হন। বাঁটী হইতে চলিয়া আপিবাব সময় তিনি বলিয়াছিলেন, 

মান্গষ না হইয়া পুনবাঁয় বাড়ীতে ফিবিবেন না। সংস্কৃত কলেজে 

অধ্যয়ন করিয়া তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎ্পত্তি লাঁভ করেন। ১দ্ক২৬ 

খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজে বৈদ্যক শ্রেণী খোলা হইলে তিনি চিকিৎসা বিদ্ধা! 

অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন । এই বিদ্যায় তাহার কৃতিত্বের কথা 

পূর্ব্বে বলিয়াছি। মধুস্থদন বর্ধমান জেলায় হারোয়। গ্রাম নিবাসী 
জমিদার-কন্য| পল্মাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। তীহাঁর তিন পুত্র 

গোপালচন্ত্র গুপ্ত, জয়গোপাল গুপ্ত ও দ্বারকানাথ গুপ্ত । 
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পূর্বাভাষ 

ঞষি বঙ্কিমচন্দ্র “মহাত্মা” কেশবচন্দ্র সেনকে “স্ুত্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ ও৭ 

সকলে ভূষিত” ও “সকল ত্রাঙ্গণের ভক্তির যোগ্যপাত্র” বলিয়া ধশ্মতদ্ধে? 

উল্লেখ করিয়াছেন । বঙ্ষিমচন্দ্র এপ উক্তি দ্বারা এই কথাই বুঝাইতে 
চাহিয়াছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রে গ্ররুত ব্রাঙ্গণের যে-সব লক্ষণ বণিত 

হইয়াছে, তৎসমুদ্বয়ই কেশবচন্দ্রে বিদ্যমান ছিল। কেশবচন্দ্র ধশ্মনেতা, 

সমাজ-সংক্কারক, শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির একান্ত সেবক | কিন্ত 

এ সকলের উপরে ছিলেন তিনি মত্যকাঁর দরদী মাহুষ। মাচুষের 

তথা স্বদ্দেশবাসীর উন্নতি ছিল তাহার লক্ষ্য । এই উন্নতির মৃলাধার 
যে ধন্মবোধ তাহা জানিয়। তিনি মহুষ্যসমাজকে ধশ্ম বিষয়ে উহ 
করিতে প্রয়াপী হন । আর এই কারণেই তাহাতে এবং শারামকৃষ। 

পরমহংসদেবে এত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। 

কেশবচন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া ইংরেজী-বাংলা একটি বিরাট সাহিত্য 

গড়িয়া উঠিয়াছে। বড় ছোট কয়েকখান জীবনী-গ্রস্থও লিপিবন্ধ 

হইয়াছে। কেশবচন্দ্র ছেচলিশ বৎসরে পদার্পণ করিতেই মৃত্যু মুখে 
পতিত হুন। কিন্ত এই স্বপ্লকালের মধ্যেই তিনি ভারতীয় জীবনের 
নান। দিকের উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের বিভিন্নমুখী 
কর্মপ্রয়াম সমাজজীবনে এমন এক আলোড়ন উপস্থিত করিয়াছিল 

ষাহাঁর তুলনা আধুনিক কালেও খুব কমই মেলে। কেশব-সাছিত্যে, 
কেশব-জীবনী-গ্রস্থে এই সকলের ছাঁপ নিশ্চয়ই পড়িয়াছে। কিন্ত 
কেশব-জীবনের সব কথা ইহাতে ধৃত হয় নাই, হয়ত তাহ। সভ্ভব্ 

ছিল না। কেশব-জীবন সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করিতে হইলে 



৬ কেশবচজ্র সেন 

সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, শিক্ষ। ও অন্যবিষয়ক রিপোর্ট এবং পুম্তক- 
পুস্তিকাদির সাহায্যও আমাদের লইতে হয়। প্রচলিত কেশব-সাহিত্য 
এবং এই সকল নৃতন আকর হইতে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে কেশব- 
জীবনী নৃতন করিয়া আলোচনার সময় আপিয়াছে। কেশবচন্দ্রের 
বহুমুখী কর্মপ্রয়াস জাতীয় জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করিয়াছে 
ইহ! হইতে তাহ। আমাদের নিকট সম্যক্ প্রতিভাত হইবে। 

জন্মঃ ঘংশ-পরিচয় 

কলুটোলার সেন-পরিবারে কেশবচন্দ্রেব জন্ম। সেন পরিবারের 

কথা বলিতে গেলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দে বাংলার শিক্ষা 
পাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয় আমাদের শ্বতঃই মনে পডে। এই পরিবারের 

প্রতিষ্ঠাত। রামকমল সেন* নববঙ্গেরও অন্থত্ম প্রতিষ্ঠাতা, একথা 

নিঃসংশয়ে বলা যায় । শিক্ষা সাহিত্য, সংস্কৃতি, সাধারণ বিজ্ঞান, 

গ্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বিদ্যা, অর্থনীতি, বাষ্রসাধনা নান! বিষয়েই 

তিনি উৎসাহী কম্মশী ও নেতা ছিলেন। ধর্ম এবং সামাজিক ব্যাপারে 

ধামকমল ছিলেন বক্ষণশীল, তথাপি জাতির উন্নতিমুলক যতকিছু প্রচেষ্টা, 

সমৃদয়েই তাহার একাস্তিক সংযোগ লক্ষ্য করি। কাঁমকমল নিষ্ঠাবান 
বৈষ্ণব, ধনে মানে কলিকাতা-সমাজের একজন প্রধান হইয়াঁও তাঁহার 

দৈমন্দিন জীবন-যাপন-গ্রণাঁলী ছিল অতি সাদাপিধ।) তিনি “হরি নাম 

জপে আনন্দ পাইতেন, ম্বপাকে রন্ধন করিয্স। সামান্য আহার 

* “সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র অন্তর্গত বর্তমান লেখকের “রামকমল সেন, কৃষ্মোহন 

বন্দ্যোপাধ্যায়” পুস্তকে 'রামকমল সেন: দ্রষ্টব্য । 



জন্ম £ বংশ-পরিচয় ৭ 

করিতেন । নিয্ব-সংযমে রাঁমকমল এ সময়ে একজন আদর্শ হিন্দু 
বলিয়া গণ্য হন। 

রামকমল সেনের চারি পুজের মধ্যে জো হরিমোহম সে-যুগে মহুষি 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহকর্মীক্ষপে গ্রীষ্টানবিরোধী আন্দোলনে একান্ত 
ভাবে যৌগ দিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত “হিন্দু-হিতার্থী 

বিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অন্যতর সম্পাদক | অস্তান্য দেশকল্যাণকর 

প্রতিষঠান, ধেমন-ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এমোসিয়েশন, হিন্দু মেট্রোপলিটান 
কলেজ প্রভৃতি রাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে 
স্চনা অবধি যুক্ত ছিলেন। রামকমল সেন ১৮২১ খ্রীষ্টাব হইতে হিন্দু 
কলেজের সঙ্গে মিলিত হন; জীবনের শেষ বৎসর (১৮৪৪) পর্ধ্যস্ত 

তিনি ইহার একজন অধ্যক্ষ ছিলেন। তাহার পুত্রগণ হিন্দু কলেজের 

ছাত্র । জ্যেষ্ঠ হরিমোহন ( জন্ম ১৮১২ ) কলেজের প্রথম যুগের একজন 
কৃতী ছাত্র বলিয়৷ পরিচিত ছিলেন । 

রামকমলের দ্বিতীয় পুত্র প্যারীয়োহন সেন (১৮১৪-৪৮ ) কেশব- 

চন্দ্রের পিতা । তিনিও হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করেন । জ্যেষ্ঠ হরিমোহন 
রাঁমকমলের জনকল্যাণ প্রচেষ্টাসমূহের ধারক ও বাহক ছিলেন । মধ্যম 

পুত্র প্যারীমোহন পিতৃদদেবের ভগবদ্ভক্তি, নিঠা ও সংযমের অধিকারী 

হইলেন। কলেজের পাঠ সমাপনাস্তে প্যারীমোহন কন্মক্ষেত্রে অবতীণ 

হন। তিনি ব্যেগ সাহেবের হাউসের মুত্ন্থদ্দী ছিলেন। এই হাউপের 

পতনে তিনি খ্গগ্রস্ত হন। পিত1 রামকমল সেন একই কালে দুইটি 

কর্ম করিতেন-_বেঙ্গল ব্যান্কের দেওয়ানী ও টশাকশাঁলের দেওয়ানী । 

রীমকমলের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ হরিমোহন বেঙ্গল ব্যাঙ্কের দেওয়াম হন, 
টশকশাঙ্পের কাজ পাইলেন প্যারীমৌহন। তিনি এই পদ লা করিয়। 
ঞণ পরিশোধ করিতে সক্ষর্ষ হন। তাহার শ্দিন ফিরিয়া আসে। 



৮ কেশবচন্দ্র পেন 

সেকালের নিয়ম অনুসারে অল্প বয়সেই প্যারীমোহনের বিবাহ হয়, 

স্বগ্রাম গৌরীভ। (ভাঁকনাম গরিফ। )-নিবানী গৌরহরি দীসের কন্তা 

সারদান্ন্দরী দেবীর সঙ্গে। ১৮৪৮ গ্রীষ্টান্দে পূজার ছুটির পর প্যারীমোহন 

অকালে মাত্র ৩৪ বৎসর বয়সে মারা গেলেন । প্যারীমোহন মৃত্যুকালে 

তিন পুত্র ও চাবি কন্া। রাখিয়া যান । পুত্রদের নাম--নবীনচন্দ্র সেন, 

কেশবচন্দ্র সেন এবং কুষ্ণবিহারী সেন। নবীনচন্দ্র বিশেষ সামাজিক 

ব্যক্তি ছিলেন। সমাজের কল্যাণে তাঁহাব সার্থক প্রয়াস ভারতবাসী 

মাত্রেই আজ রুতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। তিনি “হিন্কু ফেমিলি 

এন্যুয্পিটি ফণ্ডের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা । এই কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনে 

তিনি ছিলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগবেব সহযোগী । কনিষ্ঠ কৃষ্ণবিহারী 

মধ্যমা গ্রজ কেশবচন্দ্রের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন । এলবার্ট কলেজের 

প্রতিষ্ঠাতা-অধ্যক্ষ রূপে তিনি সমধিক প্রপিদ্ধি লাভ কবেন। পালি তথা 

বৌদ্ধ সাহিত্যে তাহার অগাধ পাত্বিত্য স্ধীমান্রকেই বিশ্মিত করিত। 

অগ্রজদের মত তিনিও শ্বল্লাু ছিলেন : ১৮৪৮-৯৫ )। 
কেশবচন্দ্র ১৮৩৮ শ্রীষ্টাবের ১৯শে নবেম্বব জন্মগ্রহণ করেন । এই সনে 

আরও ছুই জন মনীষী আবিভূতি হইয়াছিলেন-_বস্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 

এবং কুষ্দাস পাল। ধশ্বপ্রাণ রামকমল নবজাত পৌত্রের সম্পর্কে 

অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। মাতা সারদান্বন্দরী লিখিয়াছেন, 

“আমার শ্বশ্তর মহাশয় কথায় কথায় “পর্যন্ত বলিতেন, কেশবের জন্মের 

পর বলিয়াছিলেন ( কেশবকে লক্ষ্য করিয়া ), “এই পধ্যস্ত আমার মতন 

হইবে। ইহাকে দিয়া তোমার খুব স্থখ হইবে? ।* রাঁমকমল 

কেশবচন্দ্রকে “বিশ্ত বলিয়া ডাঁকিতেন। মৃত্যুর পুর্বে তিনি পুত্র 

প্যারীমোহনকে বলেন, “08%.৮ | 5০৪ ৪০0. 3150. 18 098687)90 

* কেশবজননী দেবী সারদাহস্বরীর আত্মকথা, পৃ, ৭ 
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তোমার পুত্র বিশু একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবে-_-একজন ধশ্মমংস্কারক 

হইবে ।” রাঁমকমলের পৌজপৌত্রীদের মধ্যে কেশবচন্ত্র তাহার বিশেষ 
স্নেহ আকর্ষণ করিয়াছিলেন । রামকমল প্রতিনিয়ত “হরি” নাম জপ 

করিতেন; পরিবারের পুত্র, কন্তা এবং পুত্রবধূদেরও তিনি “হরি নাম 
জপ করিতে উপদদেশ দিতেন। পিতা প্যারীমোহনের মাধ্যমে 

কেশবচন্দ্র এই নাম পাইয়াছিলেন। পরবনস্তী কালে ত্রাঙ্মলমাজে 

বৈষণবোচিত ভক্তিমূলক লাধন-প্রণালী প্রবর্তনে কেশবচন্দ্র ষে উতন্থক 

হইয়াছিলেন তাহার মুল পাই তাহার পারিবারিক ঈশ্বর-আরাধনার 
মধ্যে । 

ছাশ্-জীবন 

প্রথম পর্ধব--বাল্য গু কৈশোর £ কেশবচন্দ্র ধনী পরিবারের সন্তান; 

তাহার পোশাক-পরিচ্ছদ, আলাপ-ব্যবহার যে তছুপযুক্ত হইবে সে 

বিষয়ে আশ্চর্যের কিছুই নাই । প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরেজী কেশব- 
জীবমীতে কেশবচন্দ্রের শৈশব ও টৈশোর সম্বন্ধে চমৎকার বর্ণন। 

দিয়াছেন। প্রতাপচন্দ্র গৌরীভার অধিবাসী, সেন-পরিবারের আত্মীয় । 

সেন-পরিবারের লোৌকের। পুজার ছুটিতে যখন স্বগ্রামে যাইতেন তখন এ 
অঞ্চলের অধিবাসীরা তাহাদের আচার-আচরণে বিস্মিত হইতেন। 

প্রায় সমবয়সী এবং আত্মীয় হইলেও এ সময় কেশবের সঙ্গে গ্রতাপচন্দ্ 

তেষন মিশিতে পারিতেন না। কলিকাতায় আসিবার পর হইতেই 

তিনি কেশবচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিলিত হইবার স্রযোগ পান ।, 

* 4666 07 1)88007%:2917007748 9৮---0৩জ 0758200 81181851650, 0. 89.. 



১৩ কেশবচন্দ্র সেন 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে কেশব-সম্পকিত পববত্ীঁ ঘটনাসমৃহ উক্ত 
ইংবেজী জীবনী-গ্রন্থে প্রতাঁপচন্দ্র অনবদ্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । 

'অন্থসদ্ধিৎহ্ব পাঠক-পাঁঠিকা ইহা! হইতে বনু নির্ভরযোগ্য তথ্য পাইতে 

পাঁবিবেন। 

শৈশবে গৃহে বপিষা €গুরু'ব নিকটে কেশবচন্দ্রের পাঠাত্যাস সুরু 

হয়। তিনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্ে হিন্দু কলেজে ভ্তি হইলেন । জ্যেষ্ঠ নবীনচন্র 
তখন কলেজের ছাত্র । সে সমযে হিন্দু কলেজে ধনী-পরিবাবের ছেলেবা 

বেশীর ভাগ অধ্যযন করিতেন। সেন-পরিবারের সম্ভীনেবাও 

ংশপরম্পরাঁয় এখানে অধায়ন কবিতে লাগিলেন । কিন্তু ঈহার৷ অন্যান্য 

ধনীর ছুলীলদেব মত ছিলেন না। বাঁমকমল ম্বযং সাহিত্যসেবী, 

এশিষাঁটিক সোসাইটিব সঙ্গে তাহাব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, অন্যান্ত শিক্ষা 

সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সেও তাহার প্রগা যোগ--এইনব কাঁবণে 

তাহার পরিবারে শিক্ষা ও সাহিত্যচচ্চার একটি মহনীয় পরিবেশ 

ধীবে ধীরে গভিয়া উঠে। অন্যান্ত সন্তানদের মত কেশবচন্দ্রণ শৈশব 

হইতেই পাঠে সবিশেষ মনোযোগী হন। তিনি সুদর্শন, অমিয়কান্তি, 

মিষ্টালাপী, আব সেই শৈশব হইতেই মানব-দরদী। কলেজের 

শিক্ষাত্রতীদেব দৃষ্টি তাঁহাৰ উপব পড়িতে বিলম্ব হইল না। জুনিযর 

বিভাগের প্রতি শ্রেণীতেই তিনি পাঠোত্কর্ষ দেখাইয। পুস্তকাদি পুরস্কার 

পান। হিন্দু কলেজে জুনিয়ব বিভাগেব তৃতীয শিক্ষক টি. ই্রারজন 

(7, 9659০ ) তাহার উদ্দেশে ১৮৫০ ত্রীষ্টাবে বলিয়াছিলেন, “0৪ 

176৮19 ০০5 সা16৮, 8 1016 10680 । কেশবচন্দ্রের বয়স তখন মাত্ত 

দ্বাদশ বৎসর । ইংরেজী ও পাটাগণিতে তিনি বিশেষ পারদশিতা 

দেখান। এ কথা হয়তো অনেকে জানেন না যে, এই সময়ে বাংল! 

সাহিত্যের চচ্চায়ও কেশবচন্্র বিশেষ অগ্রপর হন । ১৮৫১-৫২ গ্রীষ্টাব্ষের 



ছাত্র-জীবন ১১ 

সরকারী শিক্ষা-রিপোর্টে “হিন্দু কলেজ, অধ্যায়ে স্ুল-বিভাগের 

সার্টিফিকেট এবং পুরস্কার প্রাঞ্ধ সিনিয়র ও জুনিয়র ছাত্রদের একটি 

ফিরিস্তি আছে । ইহাতে কেশবচন্দ সম্বন্ধে এই তথ্যটি আমর পাই £ 
৩০০0০ 5070010 10120782704 হাব 

5900220 01888 

৮5598000 000006 52257, , 9120850019৮, 

এই তাঁলিকাঁয় কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্োোপাধ্যায়ের সার্টিফিকেট- 

প্রাপ্তিরও উল্লেখ আছে। সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর (মহষি দেবেন্দ্রনাথ 

ঠাকুবেব মধ্যম পুত্র এবং প্রথম ভারতীয় আই-সি-এস ) কেশবচন্দ্রের 

সময়েই কলেজে অধ্যয়ন করেন, এবং তীহার সঙ্গে কেশবের প্রিচয় ও 

স্বগ্তা জন্মে । তিনিও প্রবস্কার ৪ সার্টিফকেট পাইয়ীছিলেন। গভীর 

অভিনিবেশ এবং কঠোর পরিশ্রম মহকাঁবে কেশবচন্দ্র এই সময়েই বিভিন্ন 

বিষয় অধ্যয়নে রত হন। প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লিখিয়াছেন £ 
+/1068150 7076170%160 1018 19950108 110010860109081%) 91)0 8909ন ট08616156 

19000 69 175600601 6610108, 17015105016 91 70000 ০1: 8100 ৪3969700561 

10908৮% 6008115 0186/0670180091 1172) ৮ 807] 10068 01 111057 % 

অর্থাৎ, কেশবচন্দ্র কঠোর পবিশ্রম সহকারে পড। তৈরি করিতেন । 

শ্রমশক্তির সঙ্গে এই প্রতিভা একন হওয়ায় তিনি জীবনে 'এতখানি 

বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন । 

কীর্তন, কথকতা, যাত্রা, বিশেষতঃ রামধাত্রা শৈশবে তাহার 

বড়ই প্রিয় ছিল। শৈশব হইতেই এই সকল শরণ করিয়া কেশবচক্র 

ভারতীয় ধশন্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞান আহরণ করিতে 

থাকেন। তিনি সমবয়পীদের লইয়া রামধাত্র! অভিনয় করিয়াছিলেন । 

«776 17169 2৫720675৮05 ০ 26575 07706171985, 125 0১ 91020070005 

9999200 17016$905 1891, 0. 65, 



১২ কেশবচন্্র সেন 

গিলবাট নামক এক সাহেব হিন্দু কলেজের ছাত্রদের একবার ম্যাজিক 
দেখান। কেশবচন্দ্র গৃহে গিয়! সমবয়পীদের সম্মুখে প্রায় হুবহু উহা 

প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন 'এবং সকলকে আনন্দ দান করেন। তিনি 

কোন বিষয় দেখিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, নিজে তাহ! করিয়া তৰে নিরস্ত 

হইতেন। 

দ্বিতীয় পর্বব--যৌবন £ কেশবচন্দ্র ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ স্কুল 

বিভাগের সর্বোচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হন। কিন্তু এই বৎসরের প্রথমেই 

হিন্দু কলেজ লইয়া! কলিকাতায় ভীষণ গণগডগোলের স্থষ্টি হয়। কলেজ 
এই সময় সরকারী আওতায় আসে; কলেজের অধ্যক্ষ-সভার কর্তৃত্ব তখন 

খুবই হাস পায়। সভাব প্রতিবাদ সরকারী কর্তৃপক্ষ অগ্রাহা করিলে, 

হিন্দু সমাজের নেতৃবুন্দ একটি নৃতন কলেজ প্রতিষ্ঠা করিলেন ১৮৫৩, 
২রা মে তারিখে । কলেজের নাম হইল-হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ । 

এবারে এই কলেজ-প্রতিষ্ঠায় প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন কলিকাতাস্থ 

ওয়েলিংটনের বিখ্যাত দত্ত-পরিবারের রাজেন্দ্র দত্ত মহাশয়। কলুটোল। 

সেন-পরিবারের অধ্যক্ষ হরিমোহন দেন এই প্রচেষ্টার পূর্ণ সমর্থক ছিলেন 
এবং পরিবারের সম্তানদ্রের হিন্দু কলেজ ছাড়াঁইয়। এই নৃতন কলেজে 
ভপ্তি করিয়া দেন। কেশবচন্দ্রও হিন্দু কলেজ হইতে এখানে আসিয়া 

অধ্যয়ন সুরু করিলেন । 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৰলেন, হিন্দু কলেজের ছাত্রগণকে এই নব- 

প্রতিষ্ঠিত কলেজে উচ্চতর শ্রেণীতে ভণ্তি কর! হয় এবং ইহার ফলে 

তাহাদদের পাঠে অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে। কেশবচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের 

উচ্চতম শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। হিন্দু কলেজে যে সব বিষয় তিন বৎনর 

পরে পড়িতে হইত, এই সময়েই তাঁহাকে তাহা অধ্যয়ন করিতে হয়। 

অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি এ সকল আয়ত্ত করিতে লাগিলেন বটে, কিন্ত 



ছান্র-জীবন ১৩ 

অন্বশাস্্র সম্পূর্ণরপে অবহেলিত হইল। তিনি এই অভাব আর কখনও 

পূরপ করিতে পারেন নাই। সেক্সপীয়র, মিলটন, বেকন প্রভৃতি 
ভাঁবগঞ্ভ গ্রস্থাদি পড়িয়া ইংরেজী সাহিত্যের সবিশেষ চচ্চা করিতেন । 

বিখ্যাত সেক্সগীয়রবিদ ভি এল. রিচার্ডসন প্রথম হইতেই হিন্দ 

মেট্রোপলিটাঁন কলেজের অধ্যক্ষ-পদে বৃত হইয়াঁছিলেন । অন্যান্থ বন্থ 

বাঙালী মনীধীর মত কেশবচন্জরের সেক্সপীয়র-প্রীতি রিচার্ডসনের আশ্চর্য 
শিক্ষারই ফল। সেক্সপীয়র-কৃত নাটকের অভিনয়-স্পৃহা এই সময়ে 

তাহার মনে উজ্জীবিত হইয়া থাঁকিবে। 

যাহা হউক, বৎসরখানেক পরে, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে, কেশবচঞ্জ হিন্দু 

কলেজে ফিরিয়া আসিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, হিন্দু কলেজে তিনি 

আব পূর্তবের মত পাঠে উন্নতি দ্রেখাইতে পারেন নাই । কলেজে অধ্যয়ন 

সম্বন্ধে প্রতাপচন্দ্র লেখেন £ 
£।176100610605 1019 90099102051 0%7601: 98 006 86 511 10211119106, 

79০ 601190 ৪৮ 1৮ 91010 911 00192016706; 009 9198 00016 6280 088980]9 

10170081181) 5 109 0108. 69197151017 সদ6]] 10101960107 009 1080 5 11810 102 

01081018675, 8100 £09706 9 106 01 10007025 110 00510 % ৪৪6 01 &009:8658 ; 

15010 ৫2 চ7০]] 1100990 110 2038196%] 500 7200781 0101109900055 ০০ 

158 59৪ 96 09817091869 0039 10 611£01207099615 800 ৫0010 83১061008১1 

ইৎবেজী, ইতিহাস, পাশ্চাত্য দর্শন, রসায়নশাক্, বিশেষতঃ শেষোক্ত 

বিষয়ে কেশবচন্দ্র বিশেষ উৎকর্ষ লাঁভ করেন; কিন্তু ভ্রিকোণমিতি এবং 

কনিক মেকশন, বা এককথায় অঙ্কশাস্মের উপর তাহার মন একেবারে 

বিরূপ হইয়া উঠিল । অঙ্কনের প্রতি তাহার স্বাভাবিক অশ্গরাগ ছিল 
বটে, কিন্তু অস্কশীস্ত্রের খুটিনাটি বিষয়ে কিছুতে তাহার মন বমিত না! । 

একারণ জ্যেষ্ঠ নবীনচন্দ্রের দ্বার। তিরম্কৃত হইয়াও, তিনি আর শোধরাইতে 

ঈ 1756 75806 00 25606075608 ০1 16877%5 0716506? 96১ 0১61. 



১৪ কেশবচন্দ্র সেন 

পাঁরিলেন না। ইতিমধ্যে ১৮৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্পী 

কলেজ ও হিন্দু স্থলে বিভক্ত হইল। কেশবচন্দ্র কলেজে অধ্যয়ন করিতে 

লাগিলেন । 

কেশবচন্দ্র ১৮৫৮ গ্রীষ্টাব্দে প্রেসিভেন্সী কলেজ পরিত্যাগ করেন। 

এখানে স্মরণীয় যে, বহ্ধিমচন্দ্র চট্টাপাধ্যায়ও কেশবের সমসময়ে, ১৮৬ 

গ্রাষ্টাব্দে প্রেমিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগে গিয়া ভণ্তি হন । উভয়ের 

মধ্যে এই ৬সময় আলাপ পরিচয় হওয়া] বিচিত্র নয়। ১৮৫৬-৫৮, এই 

ছুই বৎসর কেশবচন্দ্র কলেজের পাঠ্যাঁতিরিক্ত দর্শনশান্ত্ব ( 119106%1 

8700 1107] 11011950101) ) অধ্যয়নে গভীরভাবে মনোনিবেশ 

করেন। প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন-_তাহার। প্রায়ই কেশবচন্দ্রকে কলেজ- 

লাইব্রেরীতে এই বিষয়ক পুস্তকাঁর্ি মনোষোগ সহকারে পাঠ করিতে 

দেখিতেন। কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক রিচার্ড জোন্সের অতি 

প্রিয় ছাত্র ছিলেন কেশবচন্দ্র। প্রতাপচন্দ্র লিখিতেছেন £ 
"79 (0987005) ৮788. 6১0999010815 8668,01760 1০ 1 2০00০2৪) 5109 

01096988০0৮ 0£ 00110507015, ৮৮0০ 6008 9 £79%৮ 008] ০0117166798 177 18 

[0109£698 200 559 909018] 26692061020 60 2018 61811080865 1০2 5]] 0100 

681)0)0 %%৪ 1009৮68 01000 05 ৪8600691968 17) 8613619] 8৪ 9 80৮ ০1 

০০৪১০] 00119901097, 

কেশবচন্ত্র এই সময়ে অধ্যয়ন ও অনুধ্যানে কিরূপ তৎপর ছিলেন, 

প্রতাপচন্দ্র সে সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। হইতে কিছু কিছু 
লিখিয়াছেন । কেশবচন্দ্র প্রতাদন কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী 

মেটকাফ হলে সকাল ১১টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পধ্যস্ত অধ্যয়নে নিমঞ্ন 

থাকিতেন। ধন্মশান্ত্র এবং দর্শনের গ্রস্থাদি তাহার বিশেষ পাঠ্য বিষয়; 

তন্মধ্যে দর্শনের ইতিহাস পশঠে তিনি যত আনন্দ পাইতেন এমন আর 

কিছুতেই নয়। তিনি মিন্টন, ইয়ং-এর কবিতাও পাঠ করিতেন, 



ছাত্র-জীবন ১৫ 

সেক্সপীয়রের তো৷ তিনি ছিলেন একা স্ত অন্গরাগী। তবে তিনি উপন্যাস 

আদেৌ পছন্দ করিতেন না। সরু উইলিয়ম হামিলটনের প্রশংস। 
তাহার মুখে ধরিত না । ভিক্টর কুজোর গ্রস্থাবলী তিনি অহরহ পাঠি 
করিতেন । জে. ই. ভি মোরেল, ম্যাকোষ, থিয়োভোর পার্কার, মিস 

কবের রচনাবলীও তাহার সজাগ দৃষ্টি এড়াইত নাঁ। এমার্সনের প্রতি 
কাহার অনুরাগ পরিলক্ষিত হইত। তীঁহাঁর মত একসপ বিভিন্ন বিষয়ের 

নিয়মিত পাঠক তখন কচিৎ দেখা যাইত ।* প্রতাপচন্দ্র আরও বলেন 

ষে, ব্রাঙ্মলমাজ সম্বদ্ধে কোন কিছু জানিবার পূর্বেই কেশবচন্দ্র এই সকল 

গ্রন্থ পাঠে ধর্মবিষয়ক প্রাথমিক তথ্য; গুলি সম্বন্ধে একটি ধারণ! করিয়া 

লইয়াছিলেন। 

মেটকাঁফ হলে কেশব কতক এইরূপ অধ্যয়ন কলেজ-ত্যাগের পরেই 

বেশীর ভাগ চলিয়াছিল বলিয়! মনে হয়। প্রেসিডেন্সী কলেজে 

অধ্যয়নের শেষ দুই বৎসরের মধ্যে কেশব-জীবনেবর কয়েকটি স্মরণীয় 

ব্যাপার ঘটে । ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত ভাবে কেশবচন্দ্র সেই তরুণ 
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১৬ কেশবচন্ লেন 

বয়সেই আত্মোন্নতিমূলক ও সমাঁজ-কল]াণকর কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। 
এই সময়ে তিনি পরিণয়স্থত্রে আবদ্ধ হইলেন। তাহার ধর্মমতের 

বিবর্তন সুরু হয় এই ময় হইতে। 

ভ্রিটিশ ইণ্ডিয়া সাসাইটি 

প্রতাপচন্দ্রের উত্কি হইতে আমর! জানিতে পারিষাছি, বিভিন্ন 

সদ্গুণপবশতঃ, বিশেষতঃ নিয়ত অধ্যয়ন ও অনুধ্যান হেতু, কেশবচন্দ 

কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদের নেতৃস্থানীয় হইয়া উঠেন। ডিরোজিও- 

যুগের “একাডেমিক এসো সিয়েশন*-এর মত এ-সময়েও কলেজের যুবছাত্রগণ 
সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষষের আলোচনার নিমিত্ত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্ধে ব্রিটিশ 

ইত্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন | সভার সভাপতি ছিলেন প্রেসিডেন্সী 
কলেজের বিজ্ঞানশানম্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর এইচ. হেলিউর (১৮৫৬-৬২)। 

বলা বাহুল্য, কেশবচন্ত্র এই সোসাইটির ছাঁত্র-উদ্যোগীদের মধ্যে 

প্রধান ছিলেন। প্রতাপচন্দ্র বলেন, কেশবচন্দ্র ইতিপূর্ববেই সমবয়স্ক 

এবং বয়ঃকনিষ্ট বন্ধুদের লইয়া ছোটখাট ক্লাব, সঙ্ঘ ইত্যাদি স্থাপন 
করিয়াছিলেন এবং মেখানে সাহিত্য ও পাঠ্য বিষয়াদি সম্বন্ধে আলোচন। 

হইত। প্রতাপচন্দ্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্দেশ্ট স্বল্প কথায় 

এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন---”]05 99)6075 ০01 1769786079 8100 

80181709%) অর্থাৎ সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলন । প্রতি মাসে সভার 

একটি করিয়া সাধারণ অধিবেশন হইত । এই সভায় ছাত্র+ অধ্যাপক 

ব্যতীত এ সময়কার বিখ্যাত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া আলোচনায় 

যোগদান করিতেন। প্রতাপচন্ত্র বলেন, ইউনিটেরিয়ান পাত্রী সি. 

এইচ. এ. ভ্যাল এবং চার্চ মিশনরী সোসাইটির পান্্রী জেম্স লঙের 



ব্রিটিশ ইত্তিয়া সোসাইটি ১৭ 

মধ্যে বাদবিতগ্া যুব-সত্যদের নিকট বিশেষ উপভোগ্য অথচ শিক্ষাপ্রদ 

হইত।* মধ্যে মধ্যে বাহির হইতে শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষান্থরাগী 
বক্তাদের দ্বারা সোসাইটির অধিবেশনে বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করা হইত । 

সোসাইটির একটি অধিবেশনের বিবরণ সমসাময়িক সংবাদপত্রে 

পাইয়াছি। এই অধিবেশন হয় ১৮৫৭, ২০শে আগষ্ট দিবসে । প্রধান 

বক্ত! ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ মিঃ কার্কপেট্রিক। সভার আরম্তেই 

সভাপতি হেলিযুর এই বলিয়া ছুঃখ প্রকাশ করেন যে, এমন একটি 

হিতকারী সভার প্রতি যেমন সংবাদপত্র তেমনি জনসাধারণ সমান 

উদাসীন । এই সভায় কুডি বৎসরের নিনবয়স্ক আশী-নব্বহই জন ছাত্র, 

পাত্রী ডাল এবং আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন । কার্কপেট্রিকের 
বক্তব্য বিষয় ছিল--*090 07৩ 10106198০01 1100, বা মাহষেব কর্তব্য 

সম্পর্কে। বক্তাব পাপ্ডিত্যপূর্ণ অথচ হৃদয়গ্রাহী ভাষণের পরে সভাপতি 

অধ্যাপক হেলিষুর বসায়নশাস্ত্রেব, বিশেষতঃ কৃষি-রসাঁয়নের চচ্চার জন্য 

যুবকগণকে উপদেশ দেন। কেনন! এই বিষয়ের চচ্চায় সমাজের আশু 

কল্যাণ সম্ভব । পাদ্রী ড্যাল আলোচনায় যোগদান কবিয়া একটি 

উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা কবেন। তাহার বন্তৃতাব কিয়দংশ সংবাদপত্রে 

যেকপ বাহিব হইয়াছিল সেইবূপই এখানে উদ্ধৃত হইল £ 
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১৮ কেশবচন্দ্র সেন 

0861015 0:88] 60 610610096158995 08610 60 61061 11191008) 08810] 60 (10618 
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ড্যাল সাহেব বলেন, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক আবিফারেরই লক্ষ্য হওয়া 
উচিত মাঁনব-জাঁতির কল্যাপ। আমাদের মনে রাখিতে হইবে ষে, 

ঈশ্বর প্রত্যেককেই শক্তি, জ্ঞান, ধর্শবুদ্ধি, প্রেম দিয়াছেন। এ কারণ 
আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য নিজেদের, বন্ধুদের, গ্রতিবেশীদ্দের এবং 

জগদ্াসীর হিতসাধন | ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বৎসরখানেকের 

মধ্যেই স্ধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিখ্যাত বেখুন সোসাইটির 

১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের বাধষিক বিবরণে এই সোসাইটি সম্বন্ধে নিয়রূপ উল্লেখ 

আছে : 
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সোসাইটি যে উদ্দেশ্তে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়। 

বেখুন সৌসাঁইটি উহাকে অভিনন্দিত করেন। ব্রিটিশ ইগ্ডিয়া সোসাইটি 
অল্নকাল পরে বন্থবাজার ফেমিলি লিটাঁরারি ক্লাব 'গাহস্থ্য সাহিত্য- 

সমাজের” সঙ্গে মিলিয়া যায়। 

কলুটোল৷ ইভিনিং স্কুল 
কলুটোল। ইভিনিং স্কুল ব! সান্ধ্য বিদ্যালয় আর একটি প্রতিষ্ঠান 

যাহার সঙ্গে কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থায়ই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়া পড়িলেন। 

* 176 706%020 1227501%0। 9000575293৭ 2858, 



কলুটোল। ইভিনিং স্কুল ১৯ 

কলুটোল। সেন-পরিবারের যুবকগণ কেশবচন্দ্রে জোষ্ঠ ভ্রাতা নবীনচন্ত্রের 
নেতৃত্বে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অভিনব শিক্ষায়তনটি স্বাপন করেন । 

এব্ধপ বিদ্যালয় এতদঞ্চলে ছিল ন1। প্রতিবেশী অপেক্ষাকৃত দরিজ্ 

ছাত্রদের এবং যাহাব। দ্রিবাভাগে কন্মে লিপ্ত থাকে, তাহাদের নিমিত্ত 

এই সান্ধ্য বিচ্যালফটির স্থচনা। কেশবচন্দের ইংবেজী জীবনী-গ্রন্থে 

প্রতাপচন্দ্র এ বিদ্যালয়টি সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন ।* 

সেন-পবিবারেব যুবকগণ নব্যশিক্ষায উদ্বদ্ধ। ইংরেজী সাহিত্য, কাব্য, 

নাটকের আলোচনায় তাহাবা মশগ্ুল। সেক্সপীয়ব অধায়ন তখন 

নব্যশিক্ষিতদেব একট। ফ্যাশনে দাড়াইযাছিল। কলুটোলার সেন- 

পবিবারের যুবকগণও ইহাব ব্যতিক্রম ছিলেন না। কিন্তু তাহারা 
নিজেবা জ্ঞানলাভেই সন্ধষ্ট থাকিতে পারিলেন না, অকজ্জিত জ্ঞান 

সাধারণেব মধো ছডাইয়া দিতেও অগ্রণী হইলেন । 

কলুটোলার সান্ধ্য বিদ্যালয়ে কেশবচন্দ্র, প্রতীপচন্দ্র এবং “ইত্ডিয়াঁন 

মিরর”-সম্পাদ্দক নরেন্দ্রনাথ সেন নিয়মিত ভাবে পড়াইতেন। শিক্ষাদান 

ব্যাপার নিয়ন্ত্রণে ও পরিচালনে কেশবচন্দ্রের বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। 

“][9%৮ ছল্ম নামে এক পত্রপ্রেরক ১৮৫৭, ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 

কলুটোঁল। ইভিনিং স্কুলের একটি বিবরণ দিয় সংবাদপত্রেণ একখানি প্র 

লেখেন। পত্রশেষে বিচ্যালয় পরিচালনে কেশবচন্দ্রের কৃতিত্বেব কথ! 

এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে £ 
“হছে 90120108807 78 0907000098০ 51080001988 86 60 19117510 12010 

208100551608108 60৩ ৪006) 01 06765 6009 10180058501 81011155806 

10010886501 001700989 800 809 81018101610988 ০0% 01870918100 01 35৯08 

[6970 01000098817, 90০0 258 &]8 91008 6990 800. ৪611] 68865 & 

«7776 7,816 0150. 72507581505 ০ 165770 078204? 481 00" 66-৭, 

11252 17746176060? 00810 এ. 1851. 



০ কেশবচন্দ্র সেন 

০৮ 506156 70%৮6 1 6159 10865061920 0 6066 ৪60.091068 200 659 

12851058620906 01 609 ৪01000)*+” 

কেশব-চরিত্রের সুন্দর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সান্ধ্য বিগ্যাঁলয় নিয়ন্ত্রণে 

এবং ছাত্রদের শিক্ষার্দীন বিষয়ে তাহার কৃতিত্ব সম্পর্কে সু উল্লেখ 
আমরা এখানে পাই। 

বিদ্যালয়টির তখন দ্বিতীয় বনর চলিতেছিল। মুখ্যতঃ কেশবচন্দ্রের 

পরিচালনায় ইহা কতট। উন্নতিলাঁভ করে--তাহাঞপও বিবরণ এই 

পত্রে পাওয়া ঘাঁইতেছে। বিদ্যালয়ে তখন ষাট জন ছাত্র বিনাবেতনে 

অধ্যয়ন করিতেছিল। বিগ্যালয়ের মাঁপিক ব্যয় মাত্র পঁচিশ টাঁকা। 

সেন-পরিবারের যুবক ও আত্মীয়ের স্বেচ্ছার এবং সাগ্রহে ছাত্রদের 

পড়াইতেন | উক্ত পরিমাণ টাক চাদ দ্বারা আদায় হইত । প্রথম 

বৎসরে সাড়ম্বরে ছাত্রদের বাষিক পরীক্ষী দেশী-বিদেশী বিদঞ্চ জনেব 

সম্মুখে গৃহীত হয়। সেষুগে স্কুল কলেজের বাধিক পরীক্ষীগুলি একটি 
উৎসবের পধ্যায়ে গিয়া পড়িত। বিগ্য।লয়ের প্রথম বাঁধিক পবীক্ষা-উৎ্পব 

অনুষ্ঠিত হয় ১৮৫৭ খ্রীষ্ঠাব্ের জানুয়ারী মাসে, এবং ইহাতে সভাপতিত্ব 

করেন বিখ্যাত বাগ্মী ভাবতহিতৈষী জঙ্জ টমপন। তিনি এই সময় 

দ্বিতীয় বাব ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়াছিলেন। 

দ্বিতীয় বৎসরের আরস্তেই ছাত্রসংখ্যা বাড়িয়া সত্তর জনে দাড়ায় 

এবং তাহাদের শিক্ষার মান বিবেচন। করিয়। সাতটি শ্রেণী খোলা হয়। 

প্রথম বৎসরে শিক্ষকগণ কেহই বেতন পইতেন না, দ্বিতীয় ব্সরে ছাত্র 

বৃদ্ধি হেতু বেতন দিয়! কয়েকজন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইল। পল্লীৰ 

মুসলমানগণও এই বিদ্যালয়ে শিক্ষার নিমিত্ত আগ্রহ প্রকাঁশ করে। 

তাহাদের জন্য বিস্যালয়ে একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী খোল। হইয়াছিল। 

149স্-এর পত্রে কলুটোলার সেন-পরিবারের যুবকদের ত্যাগপুত 



কলুটোলা ইভিনিং স্কুল ২১ 

সেবাব্রতের বিশেষ প্রশংসা আছে। কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে ষে অভিমত 

প্রকাশ কর। হয় তাহা আগেই উল্লেখ করিয়াছি । ছুই বৎসর যাবৎ 

বিদ্যালয়টি কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালিত হইল । ১৮৫৮, ২১শে জাহুয়ারী 

“হিন্দু পেট্রিয়ট” সম্পাদকীয় শ্তস্তে ইহার উচ্ছুপিত প্রশংসা করেন। 

সেন-পরিবারের যুবকর্দের, বিশেষতঃ কেশবচন্দ্রের সেবাত্রত যে বিশেষ 

সাঁফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, “পেট্রিয়টে*র উক্তি তাহাই প্রমাঁণ করিতেছে । 

“পেট্রিয়ট? “7079 0019960118)) 1759017003০09০1” শিরোনামায় 

ংশতঃ লেখেন £ 

4930700 /011-70058101108 £01061910081) 10810970810 £ 6০ 600 18101]5 0? 

138৮০০ 17017700000 9610 10555 10000690 81918 09156501906 10861006100 

0 10078 ০01 6108 00906 ৪006 6109 90101006 018,88385 609 7858১ 1)007:8 0 

13089 1119 87৪ 00০90016011) 27015616820 18900009007 6109 80001916100 

0£ 60617 05157 07980, 161088৪৮০০৫ 609 601) 500 510188167098 ০0£ 

83186677098 1017 ৮৯০ 508৪১ 800 0108 181 60 007061009 5110 008 007*,..০** 

1 62910 19 807 0066970£906008 0০000186100 01 08%193665% ₹13086 

190216198 9100010 08 09589100690 830 159115089 90016158690 107 8126 

1100]):051106 8109 10000901810 1108067009০ 90109861008 $৮ 18 809 

০1101068100 10003860181 0188868 01 6179 0165, 21001) ০01 6159 11569048165 

800 %10102008 ০1 6709 867888£16 61086 1৪ 100৬ €9106 02 10৩6 991 

02110091016 800 0:6]00105 11] 16858105 10019%0 930919৮5৮ সা]] 698৪ & 

৮8176811179 800 01000078105 6০০09, ৪270 606 01 01 01981988৪0৫ 

£810700 11110690709 090030%:8৯615815 6545 706 01988808801 90 

৪01686101) 800 13800010878 11] 06 01073900 90)008 600 0০9০:+ ৪200 

156516) 11] 1087 20991090710] 15098 01 181000979 800 10090101019 8* 

[01199 659101126 5017000118৪ 0058] 10 70019৯,, ***৩ ০০1০৫ 11009 ৮০ 

৪69 ৪, 2796-08-01 ৪0010 0896601 800 00085019106 110896160010708 8098৫ 

০০৮ 05160665800 199৮ % 0005 ০01 110409611008 ৪00৫ 10691118616 100810৯ 

81) 190000৮ 60 6038100891568 8800 & 20106 6০ 610917 90008157006051 

“পেট্রিয়ট” বিলাতের অন্ুবূপ প্রতিষ্ঠানসমূহের কথাঁও এই প্রসঙ্গে 

বলেন। কলুটোলার বিগ্ঠালয়টি যাহাতে স্থায়িত্বলভ করে সে সম্বন্ধে 



২ কেশবচচ্গ সেন 

তিনি কলিকাতার দেশী-বিদেশী প্রধানগপকে সঞ্জাগ ও সচেষ্ট থাকিবার 
নিমিত্ত আবেদন জানান । এহেন বিদ্যালয়টিও কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী 

হইল না। প্রতাঁপচন্দ্র বলেন, ইহা তিন কি চারি বৎসরকাল 
চলিয়াছিল। বিদ্যালয়টি পরিচালনা-কালেই ১৮৫৭ গ্রীষ্টান্দে কেশবচন্্ 
আর একটি সভ| বা সম্প্রদায় গঠন করেন এবং ক্রমে তাহার জন্ত 
নিজের সমস্ত শক্তি তিনি নিয়োজিত করেন। এ বিষয় পরে 
বলিতেছি । 

বিবাহ 

হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকালে, আঠারে। বৎসর বয়সে কেশবচন্জ 
পরিপয়স্থজে আবদ্ধ হন। জ্যোষ্ঠতাত হরিমোহন সেন তীাহাব 
বিবাহসম্বন্ধ স্থির করেন । ১৮৫৬ ত্রীষ্টাকেব ২৭শে এপ্রিল কলিকাতা 
হইতে ছয় মাইল দূরে বালীগ্রাম-নিবাপী চন্দ্রনাথ মজ্মদাঁবের জযোষ্ঠা 
কন্ত। জগনম্মোহিনী দেবীর সঙ্গে কেশবচন্দ্রের বিবাহ হইল। এ দিন 
খুব ঝঞ্ধাবাত হয় এবং এবং গঙ্গা-পারাপারে কষ্টের অবধি ছিল না। 

কেশবচন্দ্রের বিবাহ সন্বন্ধে তাহার জননী সারদাহ্ুন্দরী দেবী অনেক 
কথা লিখিয়াছেন ।* এখানে তাহার পুনরুক্তি নিশ্রয়োজন । বিবাহের 
পরের কথা তিনি এইব্প লিখিয়াছেন £ 

“বিয়ের পর বৌ এক বৎসর বাপের বাড়ী ছিলেন, নয় বৎসর 

বয়সে আমি তাহাকে লইয়া আসি, সেই পর্যন্ত আমারই নিকট 

ছিলেন । আমার ও আমার বড় মেয়ে ফুলেশ্বরীর ঘত্বে বৌ ক্রমে 
ক্রমে সুশ্রী ও স্থস্থ হইতে লাগিলেন, এবং শেষে অতি স্থন্দরী 

৯ কশবজননী দেবী সারাহ আয়কর, *১৪। 



“গুড উইল ফ্র্যাটানিটি” ২৩ 

হইলেন। ধর্মভাবের সঙ্গে সঙ্গে বৌ-এর শ্রী ও সৌন্দর্য আরও 
বাড়িতে লাগিল ।” 
বিবাহের অব্যবহিত পরে কেশবচন্দ্রের মনোভাব কিরূপ ছিল তাহ! 

তিনি এইভাবে বাক্ত করিয়াছেন। তিনি তখনও স্বীয় ধশ্মপথে অগ্রসর 

হন নাই। কিন্ত সংযম-নিয়মাদি অভ্যাস-দ্বারা কুচ্ছ_সাধনে বত 

হইয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র লিখিয়াছেন £ 

প্যাহাঁতে কষ্ট হয়, গাস্ভীধ্য বুদ্ধি হয়, কুচিস্তার দিকে মন 

না ষায়, এমন সকল বিষয়েই নিযুক্ত হইতাঁম। এই সকল হইল 

কখন? আঠার, উনিশ, কুড়ি বৎসরে । যখন বিবাহ করিয়া 

সংসারে প্রবেশ করিব, সংসারের বাড়ী ষেখানে করিব, দেখি, এই 

জাঁ়গাই ত শ্মশান। সংসারের বিষয় বিশেষ বুঝিতাম না, কিন্তু 

সংসারের ভয় জানিতাম। স্ত্রী আসিতেছেন, সংসাঁর আরম্ভ করিতে 

হইবে ।..আমি ভাবিলাম, উচ্চ পদার্থ জীবাত্মা, একে আমি স্ত্রীর 

অধীন করিব? সংসারের অধীন করিব? প্রতিজ্ঞা করিলাম, 

এ জীবনে স্ত্রণ হইব না; কেনন। স্ত্রীর অধীন হইয়াই অনেককে 

মবিতে দেখিয়াছি ।”* ইত্যাদি ইত্যাদি। 

“€ড উইল ফ্রযাটানিটি” 

কেশবচন্দ্র ধনীর সম্তাঁন, এশ্বধ্যের মধ্যে লালিত-পালিত। কিন্তু 

নিয়ত অধ্যয়ন অন্শীলনের ফলে তাহার মনে এক ধরনের নীতিবোধ 

ইতিমধ্যেই জাগ্রত হইয়াছিল। তিনি আমিষ আহার পরিত্যাগ 
গরারররারারাতারারারাতারররারারারররারররররারারারারাররররররাররারারা

রাাতাররাারারররররারাররাররারারাররারাইরারারিরাউারিরারারটি 

* 'জীবনবেদ', সপ্তম সংস্করণ, পৃ, ২৮ । 



২৪ কেশবচজ্দ্র সেন 

করিলেন, নিয়ম-সংষমে অভ্যস্ত হইতে লাগিলেন । নিয়ম-সংযমের 

মধ্যেই তাহার বিবাহিত জীবন আরম্ভ হইল। ত্যাগপূত সেবাধন্মে 
তাহার নিয়ম-সংষমের প্রথম অভিব্যক্তি; দ্বিতীয় অভিব্যক্তি এই 

“গুড উইল ফ্র্যাটানিটি; প্রতিষ্ঠায় । কেশব-ভক্ত এবং কেশবধহযোগী 

প্রতাপচন্দ্র লিখিয়াছেন, এই সংস্থাটি মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ একটি ধম্মীয় 
২স্থা। সেন-তবনের এক কক্ষে কেশবের নেতৃত্বে কয়েকজন বন্ধু ও 

সহযোগী মিলিত হুইতেন এবং ব্যক্তিগত মনের ভাব ও চিন্তাগুলি 

সকলেব সন্মুে ব্যক্ত করিতেন । কেশবচন্দ্র বিভিন্ন উচ্চভাবপুর্ণ গ্রস্থা দি 

হইতে কিয়দংশ পাঠ করিতেন, এবং অন্ঠেরা তাহা মনোযোগের সহিত 

শুনিতেন। ডণ" চামার্ঁএর 41]106)0091892* শীর্ষক রচনা এবং 

থিওডোর পার্কারের %108017881000” বিষয়ক উপদ্দেশ কেশব-কত্ক 

সাগ্রহে এবং সোত্সাহে পঠিত হইত । এই সভাটি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 

স্বাপিত হয় এবং ছুই বব্মর যাবৎ জীবিত থাকে । সভার অধিবেশনে 

উক্ত গ্রস্থার্দি হইতে পাঠ ব্যতীত কেশবচন্দ্র প্রায়ই উপস্থিতমতে 

ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন। তাহার বক্তৃতায় শ্রোতাদের প্রাণে 

সেই সময়েই এক অভূতপূর্ব আবেশ এবং অনন্ুভূতপূর্বব প্রেরণার সঞ্চার 

হইত। এ সম্পকে প্রতাপচন্দ্রের কথাগুলিই এখানে উল্লেখ করি £ 

46 609 00০00%51]] 07196820165 0107) 90106110090 16৪ 90515165 
10£ £]] 6৮7০ 392785 1981000 96820 0:9801590 93069120190:9 10 10198118108 
160 7988 62060081582, বৈ, 511 2019 318681)1581009) 9179178ড, 500 
200078] 89,:1098610688 090981009 16101690 26) ৪2 8809610 8€10% 6105৮ 
0010060 00:06]5 110 01000, 10591 3০008 70080 00 079%:0 1010 
৮9987006 810011520593:91690. ]36 0197 21097) 001925 07 201 
92261010818 8270* 1709 90088 1000 8100 10089 00090 1078) %& 6011:906 ০8 
0:38 800 166117069, 06001051505 ০1662 10051852106 530050890 26 8106 
900. 0£ 1018 018000:98,১+* 

গা াররিারকরতারটরররাররররারাররররারররাররাররারারররাররাতারারাররাুিটনিটাাগ্রি টন নন্রাগ্রাতাহাম নদ 

77675806017. 75067808 ০7 78877%0 075%1202869510) 100৯ 67-9, 



ধন্মমত বিবর্তন ২৫ 

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয়। এই উদ্ধৃতি হইতে জান। 
যাইতেছে, “গুড উইল ফ্র্যাটানিটি'র অধিবেশনে বক্তৃতার্দানের ফলে 

ক্রমশঃ কেশবচন্দ্রের বাগ্সিতাশক্তিরও স্ফুরপ হইতে থাকে । সভার 
নেতৃবুন্দ মধ্যে মধ্যে ধন্মপ্রীণ ব্যক্তিদের আহ্বান করিতেন । মহষি 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘ ছুই বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর 

কলিকাতায় ফিরিয়া! আসেন । এ সময় তিনি আহৃত হইয়া সেন-তবনের 
এই ফ্র্যাটানিটির সভায় আগমন করেন। তাহাকে আনয়ন ব্যাপারে 

কেশবচন্ত্র অগ্রণী হইয়াছিলেন। প্রতাপচন্দ্র প্রমুখ কেশবচন্দ্রের 
সহযোগিগণ দ্েবেন্দ্রনীথদর্শনে কিরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন তাহাও তিনি 

( প্রতাপচন্দ্র ) উক্ত কেশব-জীবনীতে বিবৃত করিয়াছেন । 

ঘশ্নমত বিবর্তন 
গুড উইল ফ্র্যাটানিটি স্থাপনের সময় হইতেই কেশবচন্দ্রের ধর্মমত 

একটি অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করে। কলুটোলা সেন-পরিবার বৈষ্ণব । 
ঈশ্বরে ভক্তি এবং জীবে প্রেম তাহাদের মজ্জাগত। পাশ্চাত্য দর্শন ও 

ধন্মগ্রস্থাদি পাঠে কেশবচজ্দ্রের মনে এক প্রকার নীতিবোধ এবং ধশ্মভাব 

পুষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু ইহার মধ্যে তাহার মন পরিপূর্ণ সায় 

পাইল না। কলুটোলাস্থ এক বাঙ্গালী শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মপমাজে 
ঘাঁতায়াত করিতেন । এ সময়ে কেশবচন্দ্রের অপূর্ব ধশ্মবোধ দেখিয়। 

তিনি এই সমাজের কিছু বইপত্র তাহাকে দিলেন । ইহার মধ্যে 
রাঁজনারায়ণ বস্থর বিখ্যাত বক্তৃত। “ত্রাঙ্গধর্দের লক্ষণ” ছিল। 

কেশবচন্দ্র এই বক্তৃতা পাঠে ত্রাহ্গধর্মমুখী হইলেন ।* তিনি প্রচলিত 

* রাঁজনারায়ণ বহু লেখেন £ “কেশবচন্্র আমার ব্রাঙ্গধর্দ্ের লক্ষণ বিষক্পক বন্তৃত। 
পাঠ করিয়াই ব্রাহ্মধর্্ অবলম্বন করেন ।”-_রাঞ্জনারারণ বসুর আত্মচরিত, পৃ, ৭৮। 



২৬ কেশবচজ্জ সেন 

পদ্ধতি অন্ুসরণ না করিয়! প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করণাস্তর সঙ্গোপনে 

ব্রাহ্মদমাজেব কর্তুপক্ষেব নিকট উহা! প্রেরণ করিলেন। ইহা ১৮৫৭ 
খ্রষ্টার্ষের কথা! । মহুবি দেবেন্দ্রনাথ তখন প্রবাসে । 

ইহার বতৎ্সরখানেকের মধ্যে কেশবচন্দ্রের জীবনে এক গুরুতর 

পরীক্ষা উপস্থিত হইল। জ্যেষ্ঠভাত হরিমোহন কুলগুরুর নিকট অন্তু 

ভ্রাতাদের সঙ্গে কেশবচন্দ্রেব দীক্ষার দিন ধাধ্য করিলেন। দেবেন্দ্রনাথ 

এই সময় কলিকাতায় ফিবিয়াছেন। তাহাব দ্বিতীয় পুত্র সত্যন্দ্রনাথ 

ঠাকুরের সঙ্গে হিন্দু কলেজে অধ্যযন-কাঁলে কেশবচন্দ্রেব বন্ধুত্ব হয। 

তাহাকে ধরিয় তিনি দেবেজ্দ্রনাথের উপদেশ ষাক্রা করিলেন । মহষি 

মৌধিক কোন পরামর্শ দেন নাই । কেশবচন্দ্র নিজেই কর্তবা স্থিব 

কবিলেন। দীক্ষাগ্রহণের দিন প্রত্যষে তিনি গৃহ হইতে নিঙ্রাস্ত হইয!| 

জোভার্সীকে। ঠাকুরবাডীতে আশ্রয় লইলেন । এই ব্যাপাবে হরিমোহন 

খুবই অসন্তষ্ট হন। কেশব ছাভাই অন্যদের দীক্ষ! গ্রহণকাধ্য সমাধ। 

হইল। কেশব-জননী লিখিয়াছেন £ 

“ভাম্তরপো। মোহিন, ষোগীন, ও কেশবের দীক্ষা হইবে সব 

ঠিক্, গুরু আসিয়াছেন, মহা ঘটা, লোক খাবে । ওমা, সকালে 

উঠিয! দেখি, কেশব নাই, তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের বাভী পলাইয়া 

পিয়াছেন। কেশব সমস্ত দিন এলেন না । আমি মনে করিলাম 

বুঝি ত্রীষ্টান হইতে গিযাছেন। আমি অন্জল পরিত্যাগ করিয়া 

পভ়িয়। বহিলাম। রাব্বি ছুপুরের সমযে কেশব বাডীতে ফিবে 

এলেন, আমার জামাই ধাদবের নিকট আমার অবস্থার বিষয় শুনিষ! 

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আন্তে আস্তে (আমার 
কাছে আসিয়। একখানি বই ও কাগজ আমাব কোলের উপব 
রাখিয়া চলিয়া গেলেন। আমি পড়িতে লাগিলাম, প্রথমেই, 



নাটক-অভিনয় ২৭ 

তুমি কার কে তোমার 

তুমি কারে বল বরে আপন 
মিছে মায়ার নিন্রীবশে 

দেখেছ স্বপন । 

এই কবিতাটি পড়িবার পর আমার মন একেবারে জল হইয়া 

গেল ।* 

দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রের মধ্যে একজন দৃঢ়সংকল্প, শক্তিমান, 
ধন্মপ্রাণ যুবকের সন্ধান পাইলেন । কেশবচন্দ্রও শতবিধ অন্থবিধা এবং 

নিষ্যাতন-নিপীড়ন অগ্রাহ্থ করিয়া ক্রমশঃ ব্রাঙ্মঘমাজের সঙ্গে একান্ত 

ভাবে ষোগ দিলেন । 

নাটক-অভিনয় 

মেক্সপীয়রের প্রতি সে সময়কার শিক্ষিত জনের অনরাগ, এবং 

কেশবচন্দ্রে সেক্সপীয়র-পীতির কথ ইতিপূর্বের বলিয়াছি। শাহাব 

এই প্রীতি সেক্সপীয়রের কোন কোন নাটকের অভিনয় দ্বার! 

জনসাধারণের মধ্যে অন্থক্রামিত করিতে তিনি যত্বপর হইয়াছিলেন। 

তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ হামলেটের অভিনয়ের আয়োজন করেন । 

এই অভিনয়ে হ্যামলেটের ভূমিকা গ্রহণ করেন কেশবচন্দ্র স্বয়ং । 

প্রতাপচন্জ্র মজুমদার “লিয়ারটেজ” এবং নরেন্দ্রনাথ সেন “ওফেলিয়া'র 

ভূমিকা! গ্রহণ করিয়াছিলেন। সাক্জপরঞ্জাম সংগ্রহ করিয়া একটি 

* কেশবজননী দেবী সারদানুন্দরীর আত্মকথা, পৃ. ৬৯। 



২৮ কেশবচন্দছ্র পেন 

রীতিমত 'রঙ্গমঞ্চ তৈরী করা হয়। তাহাদের এই কার্যে সেন- 

পরিবারের কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিরাও বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন ।* 
সেন-পরিবারের যুবকগণ মুরলীধর সেন ও কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে 

আর একটি অভিনয়ের আয়োজন করেন ১৮৫৯ শ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে । 

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহাশয়ের বিধবা-বিবাহ প্রচেষ্টার অনুকূলে 

উমেশচন্দ্র মিত্র “বিধবা-বিবাহ নাটক? লেখেন । সেন-পরিবারের যুবকগণ 

ইহার অভিনয় করিতে উদ্যোগী হন। রঙ্গমঞ্চের নাম দেওয়া হয় 

'মেট্রোপলিটাঁন থিয়েটার | বভবাজার সিন্দুরিয়াপটার বিখ্যাত রাম- 

গোপাল মলিকের ভবনে-_যেখানে পূর্বে “হিন্দু মেট্রোপলিটাঁন কলেজ” 
স্বাপিত হইয়াছিল সেখানে এই নাট্যশাল। প্রতিষ্ঠিত হয়। নাট্যশালার 

দৃশ্তপট গুলি মি: হলবাইন (801১919) আকিয়! দেন। এই রঙ্গমঞ্চে 'বিধবা- 
বিবাহ নাটক' ছুই বার--২৩শে এপ্রিল ও ৭ই মে (১৮৫৯) সাফল্যের 

সহিত অভিনীত হইয়াছিল । বিদ্যাসাগর মহাঁশয় অভিনয় দেখিয়। 

অশ্রসংবরণ করিতে পারেন নাই । “সংবাদ প্রভাকর” €( ১৪ মে ১৮৫৯) 

এই অভিনয়ের একটি বিবরণ প্রকাশ করেন। ইহাতে পাই £ 

“***সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু মুরলীধর সেন স্বীয় বন্ধুবর্গ সহযোগে 
পূর্বতন মেট্রোপলিটাঁন কলেজ বাটীতে এক স্থরম্য রঙ্গভূমি স্থাপিত 

করিয়া কয়েক বার যেরূপ শ্রবণমনোহর ও গোচর-স্থখকর অতিনয় 

প্রকাশ করিয়াছেন, বোধ হয়, বাঙ্গলাভাষাঁয় এরপ সর্বাল হন্দর 

অতিনয় আর কুত্রীপি হয় নাঁই। সুক্ষ কুশীলব মহাঁশয়েরা অতি 

স্থচারুর্ূপে অভিনয় করিয়াছেন। বিশেষতঃ ভট্টাচাধ্য প্রভৃতি 
কুশীলবের অভিনয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। আর ঘটনাস্থলের প্রতিকূতির 

* প্রতাপচক্ত্র মজুমদারের ইংরেজী কেশব-জীবনীভে (পৃ. ৬৯) এ বিষয় বপিত . 
হইয়াছে 



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সংশ্রব ২৯ 

অধিকাংশই এন্প চিত্চমত্কারিণী ও মনোহারিণী হইয়াছে যে 

তাহ] দেখিলে স্বরূপ ঘটনাস্থলই বোধ হয়, রজস্থলের কাল্পনিক কাব্য 

বোধ হয় না। অধিক কি কহিব,-.'দর্শকমাত্রেই মুক্তকঠে এই 
অভিনজের সর্ববাঙগীণ প্রশংসা করিয়াছেন... ।* 

“বিধবা-বিবাহ নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্দ রঙ্গমঞ্চাধ্যক্ষ ছিলেন । 

অভিনয় দারা সমাজ-কল্যাণ সাধন তাহার জীবনে ব্রত ছিল ।* 

দেবেক্রনাথ ঠাকুরের সহিত সংত্রব 

কেশবচন্দ্র ছাত্রাবস্থাতেই মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত 

হন। নব্য-শিক্ষিত ক্ুরুচিসম্পন্ন কেশবের ধন্মপ্রাণতা। শীত্রই দেবেন্রর- 

নাথকে তাহার প্রতি আরুষ্ট কারল। দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়-যাত্রার 

পূর্বেই তত্ববোধিনী-সভার উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন । কলিকাত। 

প্রত্যাবর্তনের পর তাহার প্রথম কাধ্য হয়--তত্ববোধিনী সভ। রহিতকরণ 

( মে, ১৮৫৯) ইতিপুর্তেই কেশবচন্ত্র আপিয়। দেবেখ্ধনীথের সঙ্গে 

যোগ দিয়াছিলেন। ১৮৫৯ শ্রীগ্থান্বের সেপ্টেম্বর-নবেম্বর মাসে তিনি 
দেবেন্দ্রনাথ ও তদীয় মধ্যম পুত্র কেশব-বন্ধু সত্যেন্দ্রনীথের সহিত পিংহল 

ভ্রমণ করিয়া আসেন । এই সময়ে দেবেন্দ্রনাথ কেশবচন্দ্রকে একান্ত 

ভাবে পরখ করিয়া দেখিবার স্থযোগ লাভ করেন। তিনি অতঃপর 

তাহাকে পুত্রবৎ ন্েহ করিতে লাগিলেন । তাহার সহায়তায় দেবেন্দ্রনাথ 

ব্রা্ষপমাজকে সক্রিয় ও সতেঙ্জগ করিয়া তুলিতে অগ্রসর হুইলেন। 

* বঙ্গীয় নাট্যপালার ইতিহান- ব্রজেন্দ্রনাথ বদ্দযোপাধ্যার, ০ সং, পৃ. ৫১-২। 



৩০ কেশবচন্দ্র সেন 

দেবেন্্রনাথের শ্বাদদেশিকত। ও সেবাপরায়ণতার দ্বারাও তিনি সবিশেষ 

অন্ুগ্রাণিত হইয়া উঠেন। 
কেশবচন্দ্র সেন মহুষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগে ৮ই মে ১৮৫৯ 

দিবসে ব্রহ্মবিদ্ভালয় প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে প্রতি শঞ্চাহে বাংলায় 

বক্তৃত। দিতেন স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ এবং ইংরেজীতে বক্তৃতা করিতেন 

কেশবচন্দ্র । সিংহল ভ্রমণের পর কলিকাতায় প্রত্যাবৃত হইয়। দেবেন্দ্রনীথ 

কলিকাত। ব্রাহ্মলমাঁজ পুনর্গঠনে মন দেন । ১৮৫৯, ২৫শে ডিসেম্বর 

নূতন অধ্যক্ষ-সভার উপবৰ সমীজ-পরিচালনার ভার অপিত হুইল। 

অধ্যক্ষ-সভার সভাপতি হইলেন রাজ! রামমোহন বায়ের কনিষ্ঠ পুত্র 

রমাপ্রসাদ বায এবং সম্পাদক- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন। 

কলিকাতা ব্রাঙ্গমমাজ এতদিন তত্ববোধিনী সভার আওতার মধ্যে ছিল। 

শেষোক্ত সভা রছিত করিষ। দিয়। দেবেন্দ্রনাথ কলিকাতা ব্রাহ্মঘমাজকে 

একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সভারূপে পরিচালিত হুইবাঁব স্থযৌগ করিয়া দিলেন । 

১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্দের নবেশ্বর মাস হইতে কেশবচন্ত্র ব্রাঙ্মসমাজের অন্যতম 

সম্পাদকের কাধ্য সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের কন্মও 

করিতে লাগিলেন । এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে পিতামহের সময হইতেই তাহার 

পরিবারের ঘনিষ্ঠ সংষোগ স্থাপিত হুইযাছিল। কেশবচন্দ্র ব্যাঙ্কের কম্মে 

লি ছিলেন ১৮১১ গ্রীষ্টাব্দের ১ল] জুলাই পধ্যস্ত। এই তভাবিখে কম্মে 

ইন্তকা দিযা তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মদমাজেব কাধ্যে আত্মনিয়োগ 

করিলেন । এই সময়ের মধ্যে তিনি যুবক-সমাজের উদ্দেশ্টে বারটি 

উদ্দীপনাপূর্ণ প্রবন্ধ রচন। করিয়। প্রকাশ করেন। 

দেবেন্দ্রনাথেব নেতৃত্বাধীনে এবং কেশবচন্দ্রের সক্রিয় সহযোগিতায় 

অতঃপব ক্রীক্ষমমাজ নব নব কাধ্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়। কেশবচন্ত্র 

তেইশ বৎসরেব যুবক, দেবেন্দ্রনাথ প্রৌচত্বে উপনীত। উভয়ের ধর্- 



সেবাকাষ্যে তৎপরতা ৩১ 

বিষয়ক বক্তৃতায় এবং রচনায় একদল ছাত্র ও যুবক আকৃষ্ট হইয়া 
পড়িলেন। ইহাদেব মধ্যে ছিলেন--অমৃতবাজার পত্রিকাঁ"র 'প্রতিষ্ঠাতা- 
সম্পাদক 'শিশিরকুমার ঘোষের জ্যেষ্ঠাগ্রজ বসস্তকুমার ঘোষ, উমেশচন্জ 

দত, বিজয়রুষ গোস্বামী, মহেক্দ্রনাথ বস্থ, উমানাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্্র 

মজুমদার, অঘোরনাথ গুপ্ত, অমৃতলাল বস্থ প্রভৃতি । পণ্ডিত শিবনাথ 

শাক, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ত্রিলোক্যনাথ সান্যাল ( চিরপ্রীব শন্মা ), 
আনন্দমোহন বন্ধ, গিরীশচন্দর সেন উহাদের কিঞ্চিৎ পরে আসিয়া 

ব্রাহ্মমমাজে যোগ দিলেন। কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজ কর্মমুখর হইয়া 
উঠিল। প্রধাঁনতঃ কেশবচন্দ্রের প্রেরণায় এবং উৎনাহে সঙ্গত-সভ| এবং 

ব্রাহ্মবন্ধু-সভা৷ স্থাপিত হইল যথাক্রমে ১৮৬১ ও ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে । সঙ্গত- 

সভা মুখ্যতঃ ধর্্মবিষয়ক। ব্রাঙ্গলমাজের অন্ষ্ঠানপত্র এই সঙগত-সভারই 

আলোচনার ফল। ব্রাহ্মবন্ধু-সভায় সাধারণভাবে সমাজোন্নতিমূলক 

নান বিষয়ের ও কাধ্যের আয়োজন হয়। “অন্ত:পুর আ্ীশিক্ষা” প্রচেষ্টা 

ব্রাহ্মবন্ধু-সভার একটি প্রধান কাধ্য। এ বিষয়ে পরে বলিব । ব্রাক্ষবন্ধু- 

সভায় মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পঁচিশ বৎসরেব ত্রাহ্ষসমাজের ই তিবৃত্ত- 

বিষয়ক বক্তৃতা এবং ছিজেন্্রনাঁথ ঠাকুরের তথ্ববিগ্। সম্বন্ধীয় ধারাবাহিক 

ভাষণ প্রদত্ত হইয়াছিল । 

(পবাকাধ্যে তত্পরতা 
ঈশ্বর-গ্রীত ও পরোপকার-_এই ছুইটি ছিল দেবেন্্রনাথ-উপদিষ্ট 

এবং কেশবচন্দ্র-পরিপোধিত ব্রাঙ্গধর্শের মূল কথা । ওপনিষদ্দিক ব্রাহ্মধশ্ম 
প্রচার এবং জাতীয় সেবাকাধ্য দুই দিকেই দেবেন্ছনাঁথ ও কেশবচন্ত্র 
ক্গ্রসর হুইলেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ছুণ্ভিক্ষ-প্রশমনে কলিকাতা 



৩২ কেশবচন্দ্র লেন 

ব্রাহ্মপমাজে একটি সাহাধ্য-মভা অন্ষষ্ঠিত হয়, জাতীয় জীবনে এই সভার 

একটি বিশিষ্ট স্থান আছে । ১৮৬১-৬২ ্রীষ্টান্দে ভাগীরঘীর উভয় তীরে ভীষণ 

ম্যালেরিয়া মহামারীর প্রীছুর্ভাব হয় এবং সহস্র সহস্র নরনারী মৃত্যুমুখে 
পতিত হইতে থাকে । এই সময়ে কেশবচন্দ্র সদলবলে এ সব অঞ্চলে গিয়া 

জনসাধারণকে সময়োচিত সাহাধ্য দিয়া এবং বিপদে ধৈধ্যধারণের 

আশ্বাস দিয়। বিশেষ হিতপাধন করিয়াছিলেন । এই উদ্দেশ্টে কলিকাত৷ 

ত্রাহ্মসমীজে কেশবচক্দ্র যে মশ্্স্পশাঁ বক্তৃতা করেন, তাহ। যুবচিত্তে 
সেবাধন্শমের প্রেরণা জাগায় । বিশেষভাবে, স্ুশিক্ষা এবং সংশিক্ষা 

প্রচারগ এই সমাজের কশ্মস্থগীর এক প্রধান অক্ষ হইল। ব্যবস্থা 

দূর্পণ-প্রণেত। স্বপ্রসিদ্ধ শ্যামাচরণ শশ্মা-সরকারের সভাপতিত্বে ৩রা 

অক্টোবর ১৮৬১ তারিখে সমাঁজ-গৃহে এক সাধারণ সভার অধিবেশন 

হয়। সভার উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়া! কেশবচন্দ্র যে বন্তৃত। করেন তাহাতে 

প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী সম্পর্কে তাহার গভীর উদ্বেগ প্রকাঁশ পায়। 

নীতিধশ্মবিহীন শিক্ষা সমাজেব পক্ষে কি অনিষ্টকর এবং নীতিধর্ম্ন- 

ভিত্তিক শিক্ষ। সমাজের কত কল্যাণসাধন করিতে পারে এই সকল বিষয় 

ইহাতে বর্ণন1] করিলেন। তিনি শ্বীশিক্ষার অব্যবস্থা সম্বক্ধেও বক্তৃতায় 
আঁবেগতরে উল্লেখ করিলেন। এই উদ্দেশে বিলাতের মনীষীবর্গের 

নিকটে একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হয়। আবেদনের ফল শুভ 

হইল। সেখানে অর্থ সংগৃহীত হইলে প্রধানতঃ উক্ত অধ্্থ কলিকাতায় 

একটি আদর্শ উচ্চ বিগ্ালয় সত্বর প্রতিষ্ঠিত হইল । ইহার নামকরণ হয় 

“কপিকাঁতা কলেজ” । সেযুগে “কলেজ' কথাটি দ্বার উচ্চ বিষ্যালয়ও বহু 

ক্ষেত্রে বুঝানো হইত। কলিকাতা কলেজও ছিল প্ররুতপক্ষে আধুনিক 
কালের একটি উচ্চ ইংরেজী বিগ্ভালয়। কলেজ-পরিচালনার ভার পড়িল 

কেশবচন্দ্র সেনের উপর । এই কলেজ হইতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 
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এপ্ট "নস পবীক্ষায় উত্তীর্ণ হইযাছিলেন । তীয় অনুজ কৃষ্ণবিহারী সেন 
এখানে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। এই সময় সংবাদপত্র পরিচালনায়ও 
কম্মতৎপরত৷ দেখা দিল । 

তত্ববোধিনী পত্রিকা অধ্যক্ষ সভাব নিজন্ব মাসিকপত্র। মহর্ষি 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী কাঁলের বিখ্যাত ব্যারিস্টার ইংবেজীনবিন 

মনোমোহন ঘোষের সম্পাদনায় 'ইত্ডিয়ান মিরর? নামে একখানি প্রথম 

শ্রেণীর পাক্ষিকপন্ত্র প্রকাশ করেন ১লা আগষ্ট ১৮৬১ হইতে । 

“হিন্দু পেট্রিয়ট” সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর এরূপ 
একখানি জোরালো পত্রিকাঁৰ অভাব অগ্থভৃত হইতেছিল। “ইত্িয়ান 

মিররেশ্র ম্যানেজিং এডিটর বা বৈষয়িক সম্পাদক পর্দে বৃত 

হন কেশবচন্দ্র। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই কাগজখানির সম্পূর্ণ 
স্বত্ব-শ্বামিত্ব কেশবচন্জ্রের হইয়। যাঁয়। কেশবচন্দ্র ১৮৬৪, অক্টোবর 

মাঁসপ । কাণ্তিক ১৭৮৬ শক ) হইতে আব একখানি মাঁসিকপত্র বাহির 

করেন 'ধন্দতত্ব? নামে । 

কঝঝখনগর 

কেশবচন্দ্র ব্রা্ধশ্মের কাধে এবং বিবিধ লোঁকহিতে মনেপ্রাণে 

যোগ দিলেন; এজন্য তাহাকে প্রায়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত । 

তবে তিনি ব্যাঙ্কের কর্মে নিযুক্ত থাকাকালীন ব্রাহ্মধশ্নম প্রচাবোপলক্ষে 

১৮৬১ শ্রীষ্টাব্ধের এপ্প্রিল-মে মাসে কষ্জনগরে একবার গমন করেন। 

তাহাব ত্রাহ্মধর্্ম-বিষয়ক বক্তৃতায় রক্ষণশীল হিন্দুরাও মুগ্ধ হইয়াছিলেন 

এবং কেশবচন্দ্রকে আস্তরিক সাধুবাদ করেন। ইহার একটি কারণ 

ছিল! নদীয়া-কষ্ণনগরের শ্রীষ্টান মিশনরীদের নিরতিশয় প্রভাব- 
৩ 
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প্রতিপত্তি বিগত চতুর্থ দশক হইতেই পরিলক্ষিত হইতেছিল। এাবৎ 

হিন্দুসমাজের পক্ষ হইতে ইহার প্রতিরোধের কোন চেষ্টাই একরূপ 
হয় নাই । কেশবচন্দ্রের প্রচারেব ফলে খ্রীষ্টানী প্রচেষ্টায় ভীষণ ব্যাঘাভ 

জন্মিল, আবার হিন্দুসমাজও অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া উঠিল। 

একটি সায় কুষ্ণনগরস্তিত পাত্রী ডাইপন কেশবচন্দ্রের বক্তৃতার 

তীব্র প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এই বক্তৃতীয় বিশেষ ফলোদয় হইল না। 

রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ ব্রাহ্ষবশ্ম-গ্রচীরকদের সঙ্গে হাত মিলাইয়। 

গ্রীষ্টানদেব বিরোধিতা করিতে প্রয়াস পাইল। ইহার তিন বংসর 

পরেও কেশবচন্দ্রের কৃতিত্বের প্রশংসায় কষ্ণচনগরবাসী মুখর ছিলেন । 
বিখ্যাত ভূতত্ববিদ প্রমথনাথ বন্থু ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্ধে নয় বত্নর বয়সে 

কষ্ণনগবে অধ্যয়ন করিতে গিয়। ইহা অবগত হইয়াছিলেন। তিনি 

নিজ স্বৃতিকথায় বাল্যকালে শ্রুত এই কথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 

ব্রাহ্মধশ্মে একাস্তিক আসক্তি এবং ব্রাহ্মধশ্ম প্রচারে নিষ্ঠা দেখিয়া মহষি 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬২ শ্রীষ্টাব্েব ২৩শে জাম্য়ারী কেশবচন্দ্রকে 

ব্রহ্মানন্দ” উপাধিতে ভূষিত কবেন । এ বৎসবের ১৩ই এপ্রিল নববর্ষের 

দিনে কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজের 'আচাধ্যস্পদ প্রাপ্ত হইলেন । দেবেন্দ্রনাথ 

ইহাব পব প্রধান আচাধ্যরূপে আখ্যাত হইতে থাকেন । অতঃ:পব 

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দেও কেশবচন্দ্র একবার পাড্রীদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হুন। 

এবাব তাহার প্রতিপক্ষ ছিলেন 'ইতিয়ান রিফশ্মার+ পত্রের সম্পাদক 

রেভারেণ্ড লালবিহারী দে। বেভারেগড দে'র উত্তিব প্রতিবাদে 

কেশবচন্দ্র যে বক্তৃতা দেন তাহাতে ইউরোপীয় পাত্রীর স্তম্ভিত হইলেন । 

কেশবচন্দ্রের সার্থক জবাবে পাত্রী আলেকজাগ্ডার ভাফ পধ্যস্ত এই 

মন্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন £ [202 7250)100 98008] 1৪ ৪ 
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শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের প্রথমার্ধে সাধারণ মানুষের ভিতরে নৃতন চেতনার 
হার! আত্মপ্রত্যয় ফিরাইয়া আনিবার পক্ষে কলিকাতা ব্রাহ্মদমাজ তথা 

কেশবচজ্জের কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয় । 

মাদ্রাজ ও বোম্বাই পাঁরক্রম। 

এতাবৎকাঁল কেশবচন্দ্রেব কাঁধ্যকলাপ কলিকাতাব মধোই প্রায় 

নিবদ্ধ ছিল, যদিও তাহার শক্তি ও কৃতিত্বের কথা ভারতবরষেব অন্টান্ 

গ্রদেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি 

দক্ষিণ ভাবত পধ্যটনে বাহির হইলেন । এই বৎসর নই ফেব্রুয়ারী 

তিনি কলিকাত। হইতে মাদ্রাজ যাত্র। করেন বং মাদ্রাজ ও বোস্বাই 

পরিভ্রমণ সমাপনান্তে এপ্রিল মাসে কলিকাতায় ফিবিয়া আসেন। 

এই ছুই প্রদেশে দুই মাসের অধিক কাল থাকিয়। তিনি ব্রাঙ্মধশ্ম 
প্রচারে রত হন। ক্রাহ্মধন্ম প্রচার মুখ্য উদ্দেন্ট হইলেও তিনি এ 

দুই প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গমন করিযা নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে 

মিলিতে থাকেন । ফলে, সাধারণ শিক্ষিতর্দের অবস্থা সম্বন্ধে 

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত। লাভের স্থযোগ পাইলেন । নানা সভায় বক্তৃতা! 

দিয়া তিনি তাহাদেব ভিতপে চেতনার উদ্রেক করিতে প্রয়াপী 

হন। পরবর্তীকালের বিখ্যাত দেশকম্মী কংগ্রেপ প্রেসিডেণ্ট বিলাত- 

প্রবাসী দাদাভাই নৌরজীর সঙ্গে বোশ্বাইয়ে কেশবচন্দ্রের পরিচয় ঘটে। 
ত্রাহ্মপমাজের আদর্শে বোম্বাই ও মাদ্রাজে ধশ্মসমাজ স্থাপিত হইল। 

বোশ্বাইয়ের সমাজ পপ্রার্থনাসমাজ” নামে আধ্যাত হয়। প্রার্থনা-সমাজের 

প্রাণ ছিলেন মহাদেবগোবিন্দ রাণাডে । পূর্ব দশকে রাজনীতি ক্ষেত্রে 

ব্রিটিশ ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আদর্শে মান্রাজে ও বোম্বাইয়ে 
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রাজনৈতিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ষষ্ঠ দশকে ধর্ম সমাজও স্থাপিত 

হইল। আধুনিক যুগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে এ্ক্যবোধের 
উন্মেষে বাঙালী নেতৃবৃন্দ আগাইয়া আমসেন। ব্যক্তিগত কারণ 

ব্যতিরেকে সমগ্টিগত মহৎ উদ্দেশ্ট সাধনকল্লে ভারত-পরিক্রমায়ও তাহারা 

লিপ্ত হন। বর্তমানকালে কেশবচন্দ্রই সর্বপ্রথম ইহার পথ দেখান । 

কেশবচন্দ্র দক্ষিণ ভারত পর্যটনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বেখুন সোপাইটির 
১২ই জানুয়ারী ১৮৬৫ দ্দিবসীয় মাসিক অধিবেশনে বক্তৃতা করেন। 

অভিজ্ঞতার কথা বলিয়া! তিনি এই মর্মে মন্তব্য করিলেন : 

41019 1606078 61090 10100990160 60 0180089 6109 006861010১ ভা?)101, 

চি 001001)9256156 167 01 10961598০০1 10 609 :60৮59 [9198106100198) 

080 ৪08808690 &০0 1019 0711)0, 11109] (109 20188102) 10100) 88,010 ৮৪৪ 

08861760 6০ 1019] 0 6179 819৮ 10609 ০01 110015, 11000 201851920 ০01 

13010085 8862099 6০ 10122) 6০ 06 61:69 70:01006101) 01 1705 101661151 

0:9909:165 01 10019 2091 80615165200 9206901180১ 800 0067 2750 1868 

098810688 0080168 ৪0 18180689 1900910106 1066 10900119107 00%11590 (0: 

61756 81986 68৪৮ (80158, 100 6500176) আ০০]০১ 10100 009 090108958- 

61০0 200 ০:6000055 616০0615815 10:656126 609 10000061০00 ০01 1019112 

1881)10108 1060 (109 0০0088975, £100 20810. 1১67 82811796 171708,08 01) 606 

02165 01106 09610081 109610061008 820 101101656 205010615, পু 

21018810001 1391088] 9৮৪ 6200 00720061010 01 10911006076) 820. 1)0)161091 

0081091)65,11% 

বোশ্বাইয়ের ব্যবসা-বাণিজ্য,মাদ্রাজের রক্ষণশীলতা৷ এবং বঙ্গের রান্্রীয় 

কর্মগ্রচেষ্টা ভাবী ভারত সংগঠনে বিশেষ কার্ধাকরী হইবে--কেশবচন্দ্ের 

উক্তি হইতে এই কথ! স্ুচিত হয়। গত যুগের ইতিহাস পর্যালোচনায় 

কেশবচন্জরের উক্তির দূরদশিতা ও যথার্থতা আমাদের সম্যক্ হ্দয়ঙ্গম 

হইতেছে । 
স্কএ 

৭1005 0£096901089 800 11:50880510708 01 0109 738618009 900196৭) [0] 

০5৪20৮6৮106, 18589 6০ 4021 20৮5 1869, 96. 1752 
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১৮৬৫ ত্রীষ্টাব্ষ কেশব-জীবনের একটি কঠিন পরীক্ষাকাল। তিনি 

এই সময়ে এরূপ কতকগুলি কাধ্যে হাত দেন যাহাতে তিনি মহষি 

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুবের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন। কেশবচন্দ্র ও তাহার 

অন্গগামী যুবকর্দল সমাঁজ-দংস্কারকে ত্বরান্বিত করিতে চাঁহেন, 

উপাচাধ্যদ্দের উপবীত ত্যাগ ও গ্রহণাঁদি কয়েকটি ব্যাপারের প্রতিবাদ 

দেবেন্দ্রনাথ এবং তীহার অন্গবত্তীরা পছন্দ করেন না--কেশবচন্দ্র ও 

দেবেজ্জনাথের মতবিরোধ ও মনাস্তরেব কারণম্বরূপ এই বিষয়গুলির উল্লেখ 

করা হয়। কিন্তু সমপাময়িক ঘটনাসমূহ একটু তলাইয়। দেখিলে 
এগুলি গোঁণ কারণ বলিয়াই প্রতিতাত হইবে । কেশবচন্ত্র সংস্কারমূলক 
ব্যাপারগুলি ত্ববান্বিত করিতে চাহিতেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি 

দক্ষিণ ভাবত ভ্রমণের পর একটি প্রতিনিধিস্থানীয় মণ্ডলী স্থাপন করিতে 

অভিলাষী হন, যাহা শুধু বাংলার নহে, বোম্বাই ও মাদ্রাজের ধন্ম- 

পমাজগুলপির মধ্যেণ্ড যোগাযোগ স্থাপন করিয়া পরস্পর উন্নতি সাধনে 

যত্বপর হইবে । বঙ্গদেশে প্রতিনিধি-সভা গঠিত হইল, নিয়মাবলীও 

রচিত ও গৃহীত হইল । এইরূপ প্রতিনিধি-সভার কয়েকটি অধিবেশন 

এই ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্ডেই হইয়াছিল। কিন্তু এইবূপ প্রতিনিধি-সভ! 

গঠনে প্রস্তাবেই দেবেন্দ্রনাথ শঙ্কিত হইয়! উঠিলেন। পাছে কলিকাতা 

ব্রাহ্মসমাজের কর্তৃত্বভার প্রতিনিধি-সভার হাতে চলিয়া যায় এই 

আশঙ্কায় তিনি ট্রাস্্ীর ক্ষমতাবলে উহার কর্তৃত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন 

এবং বিভিন্ন পরিচালকপদে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বসান । কেশবচন্দ্রের পক্ষ 

হইতে ইহার প্রতিবাদ হইল; কেশবচন্ত্র গ্রকাশ্ সভায় এরূপ কাধ্যের 



৩৮ কেশবচজ্জ সেন 

সমালোচনা! করিতে ছাঁডিলেন না। এইভাবে বিরোধ ক্রমে বিচ্ছেদে 

পরিণত হইল। কেশবচন্দ্র সদলে কলিকাত। ব্রাহ্মঘমাজ হইতে সরিয়া 

ঈাড়াইলেন। তিনি নিজ হন্তে 'ইত্ডিয়ান মিরর”এর পরিচালনা-ভার 

গ্রহণ করিলেন । ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্ষের শেষভাগে কেশবচন্দ্র--অঘোরনাথ গুপ্ত 

ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে লইয়া পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হন। এই 
প্রথম তিনি ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ পরিভ্রমণ করেন। এই 

সময় ময়মনলিংহে গিরিশচন্দ্র সেন তাহার সঙ্গে পরিচিত হন। 

কেশবচন্দ্র স্বপক্ষীয়দের লইয়া! কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করিলেন 

বটে, কিন্তু কর্মের গতি আদে৷ ব্যাহত হইল না, উত্তরোত্তর বাড়িয়াই 

চলিল। ১৮৬৬ গ্রীষ্টাবে তাহার কন্মপ্রতিভ। দিকে দিকে প্রনারিত হইতে 

লাগিল। যেমন চিস্তাজগতে তেমনি কন্মক্ষেজ্ে নৃতন নৃতন বিষয়ের 
অবতারণ| কর! হইল। এই ১৮৬৬ গ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাহারই 

উদ্যোগে একটি মহিলা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ. ধরণের সম্মেলন 

এই প্রথম। মনে হয় এই সম্মেলন হইতে '্রান্ধষিক। সমাজে'র উতৎপত্তি। 

ভারতীয় মহাজাতির সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে নারীরও ষে সহযষোগিত। 

আবশ্তক এবং তছুপষোগী শিক্ষায় যে তাহাদিগকে শিক্ষিত করিয়া 

তুলিতে হইবে এ বিষয়টি কেশবচন্ত্র মনেপ্রাণে বুঝিয়াছিলেন। এই 

বৎসরে তাহার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কার্ধয--কলিকাতা মেডিক্যাল 

কলেজ থিয়েটারে তত্কর্তৃক 99৪9৪ (00186 : 41007009 8100 481৯7? 

বক্তৃতা প্রদান (৫ই মে ১৮৬৬)। এই বক্তৃতা লইয়া তখন তুমুল 

আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইংরেজগণ তাহাকে খ্রীষ্টান” বলিয়া ধারণ। 

করিয়া লইল। এই বক্তৃতাপাঠে তৎ্কাঁলীন বড়লাট লর্ড লরেন্স ত্রান্থার 

সঙ্গে পরিচিত হুইতে স্বাগ্রহান্বিত হন। দেশীয়দের মধ্যে অনেকে, 

বিশেষতঃ: দেবেন্দ্রনাথের পক্ষীয়েরা এই বক্ততার সবিশেষ আলোচন। 
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করেন। এই বৰ তর্ক-বিতর্ক ও ভুলবুঝাবুঝি দেখিয়া কেশবচন্দ্র এই 

বৎসরের ২৮শে সেপ্টেম্বর *37৪%ট ৫97৮ শীর্ষক দ্বিতীয় বক্তৃত। দিলেন। 

এই বক্তৃতায় জগতের মহাঁপুরুষদের জীবনাদর্শ বিবৃত করিয়! তিনি তাহাদের 
প্রতি নিজ শ্রদ্ধাগ্রলি অর্পণ করিলেন। জগতের বিভিন্ন ধশ্গ্রস্থ হইতে 

সারাংশ সংগ্রহপূর্বক এই বৎসরে “শ্লোক-সংগ্রহ* বাহির করা হইল। 

এপিকে ত্রাঙ্ম-প্রতিনিধি-সভার গুরুত্ব ও প্রয়োঙ্গনীয়ত। সম্বন্ধে 

ইপ্ডিয়ান মিররে কেশবচন্দ্র শ্বনামে ও তাহার অন্ুপ্রেরণায় অন্টেরা 

প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন । বার বার এই সভার অধিবেশন হয়। 

শেষে ১লা নবেম্বর শতাধিক ব্রান্মের আহ্বানে প্রতিনিধি-সভার একটি 

সাধারণ সম্মেলনে আহত হইল। ১১ই নবেম্বর (১৮৬৬) সভার 

অধিবেশনে 'ভারতবাঁষ ব্রাহ্মপমাজ' স্থাপিত হয়। “ভারতবধীয় 

ব্রাক্ষপমাজ' নামকরণের হেতু কি? এবিষয়ে অনেকের হয়ত পশ্ষ্ষার 

ধাবণা নাই বাংলাদেশে কেশপচন্দ্রেব জন্ম, বাংলার অবস্থা! তাহার 

বিশেষ জানা । দক্ষিণভারত পবিভ্রমণ করিয়া বোম্বাই ও মাদ্রাজের 

বিষয়ও তিনি অবগত হইয়াছেন । উত্তর-ভারত পর্যাটনে তিনি তখনও 

বাহির হন নাই। কিন্ত স্বীয় অভিজ্ঞত। ও দূরদৃষ্টিবলে তিনি সমগ্র 

ভারতেব এঁক্য সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে 

ব্রিটিশ ইপ্ডিযান এসোপিয়েশন ভারতের শুধু ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলসমূহের 
এঁক্য কল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু কেশবচন্দ্র ধর্মক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের 

ধক্যচিস্তাকে এই কথাটির মধো রূপ দিতে চাহিলেন -তাঁই তৎ- 

প্রতিষ্ঠিত সমাজের নাম “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাঁজ'। ইংরেজী নাম 109 

[37917700 99170%] ০6 10019: মাত্র 'ত্রিটিশ ইত্ডিয়া নছে। 

ধশ্মক্ষেত্রের এই ভারতীয়তাঁবোধ ক্রমে অন্য ক্ষেত্রেও প্রসারিত হইয়াছিল, 
উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসজ্ঞমাত্রেই একথা জানেন । 



মিস মেরী কার্পেটাল 

১৮৬৬ গ্রীষ্টাব্ের শেষ ভাগে বিলাত হইতে মিস মেরী কার্পেন্টার 

ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি কলিকাতায় আদিলেন ২*শে 

নবেম্বর তারিখে । বিলাতের সমাজ-বিজ্ঞান-সভাব অন্যতম উদ্যোক্তা ; 

কারা-সংস্কার, অপরাধী এবং দরিদ্র ইংরেজ সম্ভতানদের মধ্যে 

শিক্ষাদান-ব্যবস্থা প্রভৃতি দ্বার তিনি বিলাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ভারতবাপীদেব, বিশেষতঃ ব্রান্মধর্শচরাগীদেব নিকট আর একটি কারণে 

তিনি শ্রদ্ধার পান্র। রাজ বামমোহন বায়ের শেষ জীবনে, 

বিলাত-প্রবাসকালে, মিস কার্পেন্টাব তাহার ঘনিষ্ঠ সংন্রবে আসেন । 

'বামমোহনের শেষ জীবন; শীর্ষক তাহার একখানি ইংরেজী পুস্তক 

ছিল। তাঁহার ভারতবর্ষে আগমনেব প্রধান উদ্দেশ্য ছিল-_এখানকার 

স্বীজাতিব উন্নতি-সাঁধন এবং সেহেতু কুষ্ঠ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা । 

কেশবচন্রর ম্বতই তাহাকে সাঁদব অভ্যর্থন জ্ঞাপন করিলেন । 

কলিকাতায় একটি ফিমেল নশ্মীল স্কুল স্থাপনের জন্য তিনি মিস 

কার্পেন্টারকে নকল বকম সাহাষ্য করিলেন। বেথুন স্কুলের সঙ্গে 

সরকাব এই নশ্মাল স্কুল বা শিক্ষযিত্রী-শিক্ষণ বিভাগও খুলিয়াছিলেন। 

এদেশে আসিবার পর মিস কার্পেন্টার বিলাতস্থ সভার আদর্শে 

কলিকাতায় একটি সমাজ-বিজ্ঞান-মতা গঠনেও উদ্যোগী হন। বল! 

বাহুল্য, কেশবচন্দ্র এ বিষয়েও মিস কার্পেন্টারকে সবিশেষ সহায়ত 

করেন । ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারী “বেঙ্গল সোস্যাল পায়ান্স 

এসোসিয়েশ্টান' নামে এই সভা স্থাপিত হয়। বিলাত হইতে ফিরিবার 

পর কেশবচন্দ্র এই সভার সঙ্গে একা স্তভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 

সে বিষয় পরে বলিব । 



উত্তর-ভারত পন্রিশ্ষমা 

ইহার পর কেশবচন্ত্র উত্তর-ভারত পরিক্রমায় বাহির হন। তিমি 

বর্ধমান হইতে ৭ই জানুয়ারী ( ১৮৬৭ ) রওনা হইয় পাটনা, এলাহাবাদ, 

কানপুর, লাহোর, অমৃতসর, দিলী, এবং পরে মুঙ্গের হইয়। কলিকাতায় 

প্রত্যাবর্তন করেন (১৫ই এপ্রিল )। এই উত্তর-ভাবরত পরিক্রম। 

নানা দিক দিয়াই সার্থক হহয়াছিল। দক্ষিণ-ভাঁরতের মত উত্তর- 

ভারতেও একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া কেশবচন্দ্র সর্বপ্রথম পরিভ্রমণ 

করিলেন । ধশ্মপ্রচার তাহার মূল উদ্দেশ্ট; প্রত্যেকটি স্থলে বক্তৃত। 

উপদেশ ও উপাসনার মাধ্যমে তিনি শিক্ষিত সাধারণের মনে ধর্মভাব 

জাগ্রত করিতে প্রয়াস পান। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের ভিতরকার 

সপ্ত জাতীয়তার ভিত্তিতে এঁক্যবোধের উন্মেষে এই সমুদয় বিশেষ ফলপ্রদ 

হইয়াছিল। তিনি পাঞ্তাৰে অবস্থানকালে শিখজাতির এতিহপূর্ণ 

আচার আচরণ প্রত্যক্ষ করেন। এই সমাজের ভালমন্দ অনেক কিছুই 

তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই শিখ সম্প্রদায় ভারতবর্ষে একটি 
শক্তির মূলাধার। শিখ সমাজের মধ্যেই ভারতবষে আধুনিককালের 

গপতস্ত্রেরে অনুরূপ শাসনপদ্ধতি প্রথম প্রবর্তিত হয়। কলিকাতায় 

প্রত্যাবৃত্ত হইয়। স্ব সমাজের ভিতরেও শিখ সমাজের গণতান্ত্রিক প্রথা 

চালু করিতে উদ্বদ্ধ হইলেন। কয়েক মাস পরে ১৮৬৭, ১৯শে ডিসেম্বর 
বেখুন সোসাইটির অধিবেশনে তিনি একটি বক্তৃতা করেন, তাহার 

উত্তর-ভারত পধ্যটনের অভিজ্ঞতার অংশ-বিশেষ লইয়া । এবার তাহার 

বক্তৃতার বিষয়বস্ত ছিল--4. ড15৮ 6০ 6109 01801” শিখ 

জাতির কথাই ছিল তাহার বক্তৃতার প্রধান বিষয়বপ্ত। এই বক্তৃতার 



&২ কেশবচজ্জ সেন 

শেষেও তিনি ভারতে মহাঁজাতির সংগঠনের ভিত্তি-কথার উল্লেখ 

করেন । উপসংহারে তিনি বলেন £ 
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প্রচলিত ধারণা, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষিত সাধারণের 

একটি মিলনক্ষেত্র রচনার কথা৷ সর্বপ্রথম এলেন অক্টেভিয়াঁন হিউমই 

বলিয়াছিলেন। এখন দেখা যাইতেছে, কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠার প্রায় কুড়ি 

বৎসর পূর্বে কেশবচন্দ্র সেন একপ একটি মিলন-ক্ষেত্র রচনার 

প্রয়োজনীয়তার কথ! উল্লেখ কবেন। আর শুধু উল্লেখ করা নয়, তিনি 
বেধুন সোমাইটিকে এরূপ একটি মিলন-ক্ষেত্র বচনাঁয় অগ্রণী হইতে 

অনুরোধ জানান । 

বিবাহ-আইন আন্দোলনের দ্বিতায়বান্র 

€ উত্তর-ভারত পরিক্রমা ) 

কেশবচন্দ্রের সমাজোন্নতির ভাবন। ও কশ্ধৈষণ। উত্তরোত্তর বাঁডিয়াই 

চলিল। ১৮৬৮, ২২শে জানুয়ারী কলিকাতায় বর্তমান কেশব মেন 

্রীটস্থ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ব্রাক্ষগণ শ্রেণীবৈষম্য ত্বীকার 
করেন না। কিন্তু বিভিন্র বর্ণের পুতর-কন্তাদের মধ্যে ষে"্সব বিবাহ 
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ভারতবধষায় প্রদ্মমান্দর ৪৩ 

হইতেছিল তাহার বিষয় বিধিবদ্ধ করাইবার প্রয়োজন অন্তত হয়। 

কেশবচন্দ্র অগ্রণী হইয়া। এই উদ্দেশে নেতৃস্থানীয় ব্রাহ্মদের সভা! আহ্বান 

করিয়াছিলেন । অসবর্ণ বিবাহ ও সবর্ণ বিবাহ (ক্রাহ্মমতে ) আইন- 

সঙ্গত করিয়া লইবাঁর প্রচেষ্টা এই যে আবস্ত হইল ইহা শেষ পধ্যন্ত এক 

অভিনব আঁকার ধারণ করে এবং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আইনসিদ্ধ হইয়। 

“১৮৭২ শ্রীষ্টাকে " আইন" নামে সাধারণের নিকট পরিচিত হয়। এই 

ব্সর কেশবচনজ্ বাংলাদেশের কোন কোন জেলা-শহরে যান এবং 

দ্বিতীয়বার উত্তর-ভারত পরিক্রমায় গমন করেন । কেশবের বাগ্সিতা। 

ধন্ম প্রাপতা এবং সদ্দাচরণ এ সব অঞ্চলের লোকেদের একেবারে আপন 

করিয়। লইয়াছিল। শুঙ্গেরস্থ এক বিশেষ দল তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে 

পূজা করিতেও অগ্রসর হন। এই ব্যাপারে কলিকাতার ও অন্ত 

নেতৃবৃন্দদের মধো এবং পত্র-পত্রিকার পুষ্গায, এমন কি নিজের অন্তরঙ্গদের 

মধ্যেও প্রত্তিব।দ উপস্থিত হয়। কিন্তু নিলিঞ্ধ ও নিরপরাধ কেশব- 

চন্দ্রের সময়োপধোগী উক্তিতে এই সকল সন্দেহ ও প্রতিবাদের নিরলনম 

হইল । 

ভারতবষায় ব্রক্মমন্দিত 

নান! কৃচ্ছতাঁর মধ্যে ও “ভারতবর্ষীয় ব্র্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা কেশবজীবনের 

একটি প্রধান কীত্তি। ১৮৬৯ গ্রীষ্টাব্দের ২১৯শে আগস্ট সাড়শবে এই 

মন্দিরের দ্বাবোদঘাটন কর! হয়। উপালনা হয় সমন্তদিনব্যাপী। 

এখানে নরনারীর সমান অধিকার প্রকাশ্টে ঘোষিত হইল। এইদিন 

সায়ংকালীন উপাসনার পূর্বে ত্রন্মমন্ৰিরে আনন্দমোহন বন্থ, শিবনাঁথ 
শাস্্ী, কৃষ্ণবিহারী সেন, ক্ষীরোঁদচন্দ্র রাঁয় চৌধুরী প্রমুখ একুশ জন 
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আনুষ্ঠানিক ভাবে ত্রাঙ্ষধন্দ্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহারা ব্যতীত ছুই 
জন মহিলাও ব্রাঞ্ধধশ্মে দীক্ষিত হইলেন ; একজন আনন্দমোহন বস্থুর পত্বী 

্বর্ণপ্রভা বন্থ এবং দ্বিতীয়, কৃষ্ণবিহারী সেনের নবমবফীয়া পত্থী 
াছমোহিনী দেবী। ইহার পর হইতে ভারতবষীয় ত্রহ্মমন্দিরে উপাসনা 

চজিতে লাগিল। প্রধান-উপদেষ্টা--কেশবচন্দ্র সেন। মন্দিরের 

উপাসনা ও বন্ৃত। হইত বাঁংলায়। কেশবচন্দ্রের স্থললিত বাংলা 

বক্তৃতায় জ্ঞানীগুণীরাও আকৃষ্ট হইতেন। কথিত আছে, বস্কিমচন্তর 

কলিকাতায় অবস্থানকালে প্রতিদিন কেশবচন্দ্রের বন্তৃত শুনিতে 

ষাইতেন। তাহার সহজ সরল বাংল! বঙ্কিমচন্দ্রকে বড়ই আকুষ্ট কবিত। 

ইনি কেশবচন্রের কোন কোন সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা হযত অস্ষপ্রাণিত 

হইয়াও থাকিবেন। অবশ্য এ বিষয়টি আরও অনুধাবন ও 

অন্ুসন্ধানসাপেক্ষ । ১৮৬৯ খ্রীষ্টাবের শেষ ভাগে হংলগু ভ্রমণের 

আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি প্রকাশ্রে ব্যক্ত করিলেন। সমাজের কাধ্যক্ষেত্ 

ইতিমধ্যেই বিস্তৃত হইয়াছে । সমুদয় ব্যবস্থা কবিতে তাহার কিঞ্চিৎ 

সময়ও লাগিয়া ষায়। স্থির হইল, ১৮৭০ গ্রীষ্টাকের ১৫ই ফেব্রুয়ারী 

তিনি বিলাত যাত্র। করিবেন । 

ইংলও-ভ্রমণ 

বিলাতে গিয়া ইংরেজ জাতিকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবেন এবং 

নিজের ও দেশের উন্নতি সাধনের উপায়াদি বিশেষ ভাবে জানিয়। 

লইবেন--এই ছিল কেশবচন্দ্রের ইংলগু-যাত্রার মুল উদ্দেশ্য । পুর্ব 

ব্যবস্থ। অনুযায়ী ১৮৭০ খ্রীষ্টান্বের ১৫ই ফেব্রুয়ারী পাচ জন সঙ্গীসহ তিনি 

কলিকাত। হইতে বিলাত যাত্রা কবিলেন। তাহার পাচ জন সঙ্গী 



ইংলগ্র ভ্রঙ্গণ ৪৫ 

ছিলেন যথা ক্রমে ডাঃ কৃফধন ঘোষ (শ্রীঅরবিন্দের পিতা ), আনন্দমোহন 

বহ্থু, রাখালচজ্জ্র রায়, গোপালচন্জ্র রায় এবং প্রসন্নকুমার সেন। প্রসর- 

কুমার কেশবচন্দ্রের ব্যক্তিগত সঙ্গী ও মচিব ছিলেন । এক প্রসরকুমার 

ব্যতিরেকে সঙ্গীগণ বিলাতে নিজ নিজ শিক্ষা! ও কম্মে লিগ হইয়া 

পড়েন। কেশবচন্দ্র একুনে কিঞ্চিদধিক সাঁত মাস পরে ১৮৭০১ ২*শে 

অক্টোবর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি 

বিলাতে ষে সব বক্তৃতা করেন, ভাহাঁতে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইংরেজ 

সাধাবণের বিশেষ কৌতৃহলের উদ্রেক হয় এবং এখানে ব্রিটিশ শাসনের 

প্রকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের কতকট। ভূক্ষোদর্শনও ঘটে । ইহার ফলে 

ভারতবর্ষ ও ইউরোপীয় সমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয। নানা দিক 

হইতেই কেশবচন্দ্রের বিলাতগমন জাতির পক্ষে অত্যন্ত কল্যাণকর 

হইয়াছিল । 
কেশবচন্দ্র বিলাতে গিয়া স্বভাবতই একেশ্বরবাদী ধন্মপ্রাণ ইংরেজ 

নরনারীর সঙ্গে পরিচিত হইলেন। বিখ্যাত বেদবিদ্যাবিদ অধ্যাপক 

ম্যাঝ্সমূলর, দার্শনিক জন স্টমযার্ট মিল, সমাজসেবী মিস মেরী 

কাপ্পেন্টার প্রমুখ ইংরেজ-প্রধানদের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার হইল। 

আবার রাজনৈতিকপ্রবব প্লীডস্টোনের সঙ্গেও তাহার ভারতবর্ষ সম্বন্ধে 

কথাবার্তী হয়। ভারতবর্ষ হইতে আগত পুরুষ-গ্রধাঁন কেশবচন্দ্রকে 

দেখিবাব জন্য রাণী ভিক্টোব্রিষাঁও উদগ্রীব হইলেন। তাহার সঙ্গে 

কেশবচন্দ্রের সাক্ষাৎকার ঘটে ১৩ই আগস্ট তারিখে । বলা বাহুল্য, এ 
আলোচনারও মূল বিষয় ছিল ভারতবর্ষ সম্পর্কে । ইহা! ছাড়া, কেশবচন্ত্র 

বিলাতের বিভিন্ন প্রগতিশীল অন্রষ্ঠান-গ্রতিষ্ঠীনে ষোঁগদান করিয়া 
উহাদের কাধ্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেন। ব্রিস্টলে *ই সেপ্টেম্বর তারিখে 

মিস কার্পেপ্টার ন্যাশনাল ইত্ডিয়ান এসোসিয়েশন” স্থাপন করেন । ইহার 



৪৩৬ কেশবচজ্জ সেন 

উদ্দেশ্য ছিল-_বিশেষ ভাবে ভারতীয় নারীজাতির সর্বপ্রকার উন্নতি- 

সাধন প্রচেষ্টা । কেশবচন্দ্র এই সভায় উপস্থিত থাঁকিয়। বক্তৃতা দেন 

এবং মিন কার্পেণ্টারের এবন্বিধ সদভিপ্রায়ের আস্তরিক সমর্থন জানান । 

ভারতবর্ষের নারীজাতির অবস্থা ও উন্নতিপ্রয়াস সম্পর্কে কেশবচন্ত 

একাধিক সভায় বক্তৃতা করিলেন । ১ল! আগস্ট তারিখে “ভিক্টোরিয়। 

ভিনকাশন খোসাইটিঃর-মাসিক অধিবেশনে প্রদত্ত “ভাঁরতেব নারীজীতি” 

শীর্ষক কেশবচন্দ্রেব বক্তৃতায় কোন কোন ইংবেজ মহিলা ভারতবধে 

নারীগণের সেবায় আত্মনিয়োগ কবিতে রুতসঙ্কল্প হন। মিস এনেট 

একৃরয়েড (পরে মিসেস বিভারিজ ) তীহাদ্বারা অস্ুপ্রাণিত হইয়। 

এদেশে আসেন এবং নারীদের শিক্ষাদানে রত হন ।* 

ভারতবর্ষের শাশ্বত ধশ্ম ও ভারতবাপীর ধশ্মপ্রবণত1, ভারতীয় 

নারীজাতির উন্নতিসাধন-প্রয়াস, সমাজ-সংস্কাবের আবশ্তকত৷ প্রভৃতি 

সম্বন্ধে কেশবচন্দ্র বিভিন্ন বক্তৃতায় যেমন ইংবেজ সাধারণকে সজাগ 

করিয়৷ তুলিয়াছিলেন অন্যদিকে তেমনি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের 

স্থ ও কু দিকের প্রতিও তাহাদের দৃষ্টি আকর্ণ করেন। তিনি একাধিক 

সভায় ভারতবর্ষের প্রতি ইংলগ্ডের কর্তব্য, সরকারের মাদকদ্রব্য নীতি, 

প্রভৃতি বক্তৃতায় এদেশস্থ ব্রিটিশ শাসকদের তীব্র সমালোচন। করিলেন 

এবং এই নীতি পরিবর্তন করিয়া কিরূপে এই শাসন জাতির পক্ষে 

কল্যাণকর হইতে পারে, সে বিষয়েও নিজ অভিমত ব্যক্ত করেন। 

পূর্বেই বলিয়াছি, এই সকল বক্তৃতার ফলে শাসকমহলে বেশ চাঞ্চল্য 
উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের রক্ষণশীল সংবাদপত্রসমূহ কেশবচন্দ্রের উক্তি- 
গুলির সমালোচনা না করিয়। ক্ষান্ত হন নাই। 'অমৃতবাজার পত্তিকা” 

"17080 01182 7765 ট5 11019 8956101888. ৮. 8৮, 
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( তখন বাংলা ও ইংরেজী । বিলাতে কেশবচন্দ্রের কৃতকম্মেব আস্তরিক 

সমর্থক ছিলেন । এ“সামপ্রকাশ? ছিলেন তাহার উপর বড়ই চটা, তাহার 

রাজনৈতিক কাধ্যের নিন্দার ষখন এহ পত্রিকাঁধানি রত হইলেন তখন 

“ঢাকা প্রকাশ” ও “অনৃতবাজার পত্রিকা” কঠোর ভাষায় ইহার নিন্দাবাদ 

করেন । পত্রিকা' কেশবচন্দ্রের সমর্থনে লেখেন £ 

“কেশববাবু ধন্মশান্ধ বক্তা ব'লয়া ইংলগ্ডে মহাসমাদর 

পাইয়ীছেন, রাজনৈতিক বক্তা বলিয়। উপস্থিত হইলে তাহার বোধ 

হয় সেখানে স্থান হইত না। তাহার বক্ততাশক্তিও চমতকার আছে, 

ইংলগুবাসীর। তাহাকে ধান্মিক ও সতাবাদী বলিষ়। লইয়াছেন । 

এমত অবস্থায় কেশববাবুর দ্বারা আমরা দেশের কত উপকার 

প্রত্যাশ। করিতে পারি । অতএব তাহাকে ভারতবধাঁয় মাত্রেরই 

প্রাণপণে সমর্থন না] করিয়া যেখানে কেহ কেহ বিপক্ষতা করিতে 

আরম্ভ করিয়াছেন, সেখানে আমরা ইহাই বলি যে, ভারতবর্ষের 

পাপের অগ্যাবধি শেষ হয় নাই |” ( ২১ জুলাই, ১৮৭০ ) 

বিখ্যাত ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচয়, সভা-সমিতিতে যোগদান, বিভিন্ন 

স্থলে জনসভায় বন্ৃতা-_-এই সমুদয় কার্য্যেই কেশবচন্দ্র সকল সময় 

ক্ষেপণ করেন নাই। ভিনি ইংরেজ পরিবারের অর্থ নৈতিক কাঠাষে। 
সম্পর্কেও প্রত্যক্ষ অতিজ্ঞত। লাভ করিলেন । এই কাঠাযোহ তাহাদের 

সর্বববিধ উন্নতির মূল। ভারতবর্ষে ফিরিয়া কেশবচন্দ্র জাতির আধিক, 

স্কতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির দিকে সবিশেষ মনোযোগী 

হইলেন। জাঁতি-গঠনের মূলে যে রচনাত্মক কাধ্য তাহা তৃলিলে 

চলিবে না। 



যুব-টিত্তে প্রভাব 

গত শতাব্দীর যষ্ঠট দশকে কেশবচন্দ্র বাঙালী-জীবনে যে ভাব- 

বন্ধ আনিয়া দেন, সঞ্চম দশকে তাহা কর্মের মধ্যে বিশেষভাৰে 

স্থিতিলাভ করে। বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রীর্থনা-বক্কৃতাগুলি শুনিতে 

ষাইতেন, এক্ধপ জনশ্রতির কথ! বলিয়াছি। দেশপূজ্য স্থরেন্্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় ইংরেজী আত্মজীবনীতে যুবচিত্তে কেশবচন্দ্রের 

প্রভাবের কথা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। সপ্তম দশকের প্রথমে আরও 

বন্ছ কিশোর এবং যুবক তাহার দ্বারা অন্কপ্রাণিত হইয়াছিলেন। পণ্ডিত 

শিবনাথ শাস্ত্রী পরবর্তীকালে নানা কাঁরণে কেশবচন্দ্রের উপর বিব্ধপ 

হইয়। উঠেন । কিন্তু যৌবনের প্রথম উন্মেষে কেশবচন্দ্রে আদর্শে কত 

গভীর ভাবে তিনি আলোড়িত হইয়াছিলেন, আত্মচরিতে তাহার সাক্ষ্য 

রাখিয়া গিয়াছেন । আচার্য প্রফুলচন্দ্র রায়ের টকশোরেও কেশবচন্দ্রের 

পূর্ণ প্রভাব অনুভূত হয়। অধ্যক্ষ ক্ষুদিরাম বস্থ কিরূপে খ্রীষ্টান হইতে 

হইতে তেশবচন্দ্রের গ্রাণমাতানে। প্রার্থনায় “হিন্দু ই রহিয়৷ গেলেন, 

নিজে তাহ লিখিয়। গিয়াছেন। ভারত-প্রসিদ্ধ নেত। অশ্বিনীকুমাঁর 

দত্তকে বল! হইত “10681)9)0 00001006739170£5)9869100 

[39708%1,, অর্থাৎ, পূর্ববঙ্গের কেশবচন্দ্র সেন” । কেশবচন্দ্রের নীতি- 
ধর্দমূলক উপদেশ ও প্রীর্থন। দ্বারা অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে কলিকাতায় 
বাসকালে অন্ুপ্রেরণ। লাভ করেন । পরবত্তীকাঁলের বিখ্যাত নেতৃবর্গ 

বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি, ছাত্রজীবনের প্রথম অবস্থায় কেশবচন্দ্রের 

প্রার্থনা ও বক্তৃতা দ্বাবাও তত্প্রতি আকৃষ্ট হন। এক কথায়, সপ্ত 

দশকের প্রথমাঁদ্ধে কেশবচন্দ্র বাডীলী-জীবনে যে এষণার উদ্রেক করেন, 
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তাহ। দ্বার সমাজ পরিশুদ্ধ হইয়। নৃতন কন্মশক্তি লাভ কবে--আর 

এই কর্মমশক্তিই শিক্ষ', সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিজ্ঞানচর্চ| প্রভৃতি 

বিভিন্ন বিভাগে আত্মপ্রকাশ করে। পরমহংন রামকুষ্জদেবের সঙ্গে 

কেশবচন্দ্রেব সংযোগ এই সময়কার একটি বিশেষ উল্লেখষোগ্য ঘটন।। 

কেশবচন্দ্র ধম্ম এবং কম্ম ছুইটিকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়। 

লইয়াছিলেন । ষষ্ঠ দশকে এই ছুইটিই এক বিশিষ্ট পথে চলিয়াছিল। 

ধশ্মের ভিত্তিতে ব্রা্মণমাজের সংস্কার ও পুনগঠনই ছিল তাহার মুখ্য 
কাধ্য । কিন্তু তাঁহার ব্রাবর লক্ষ্য ছিল জাতির €সবা, এবং 

জাতিগঠনকল্লে বিভিন্ন তাবধারার মধ্যে এঁক্য-প্রতিষ্ঠ। প্রথমে দক্ষিণ- 

ভারত এবং পরে উত্তর-তাবত পরিক্রমায় জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠার 

সম্ভাব্যতা সঙ্বন্ধে তিনি স্থিরনিশ্চয় হন। ইংলও্ পরিভ্রমণের ফলে 

তাহার এই ধারণা অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ হইল । এ উদ্দেশ্টে বাঁধাবন্ধহীনন 

ব্রা্মঘমাজের নেতৃবর্গ ও কন্মীর্দের দায়িত্ব অনেক 3 কিন্তু ব্যাপকতর 

ও বৃহত্তর লমাঁজ-জীবনের প্রতি স্তরে এই এক্য-প্রচেষ্টার প্রতিফলন 

আবশ্তক। আঁর ইহা সম্ভব সমাজের অর্থ-নৈতিক ভিত্তি দৃঢ়তর হইলে । 

কেশবচন্দ্র বিলাত-প্রবাঁসকালে বিবিধ কাঁজকর্দের মধ্যেও ইংলগুবাসীর 

আভ্যন্তরীণ শক্তির মৃলাধার প্রত্যক্ষ করিতে ভূলেন নাই । ভারতবর্ষে 

প্রত্যাগমনের পর তাহার প্রধান কার্য হইল বৃহত্তর সমাজের অর্থ- 

নৈতিক কাঠামো দুটীকরণ। স্থনীতি, সদাচার, উন্নত-ধন্ম পালন ও 

অনুষ্ঠান সার্থক করিতে হইলে সাধারণের মূল অভাব ও দেন্য জানিতে 

হইবে । এই দুইটি জানিয়া, যত সামান্ত আকারেই হউক, ইহ! 

নিরাকরণে প্রয়ামী হইতে হইবে। সমাজের ক্ষতের কারণ শুকাইয়। 

গেলে দেহ সুস্থ ও শক্তিমান হইয়া উঠিবে। কেশবচন্দ্রের জীবন 
ধাঁহারাই আলোচনা করিয়াছেন তাহারাই তাহার ধর্শচ্গার বিভিন্ন 

৪ 
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ও বিচিত্র প্রস্থাসেব বিষয় অবগত হইয়া বিমুগ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু এই 

ধের্মবীর” কেশবচন্রেৰ চিত্তে বৃহত্তর ভারতীয় সমাজের উন্নতি চিন্তাও 

ফন্তধারাব মত অগোচবে নিযত বহিযা চলিতেছিল। ইংলও হইতে 

ফিরিযা অগোচববাহী সমীজোন্নতি-চিস্তা কম্মেক ভিতরে আসিয। 

আত্মপ্রকাশ কবিল। ধম্মবীবঃ কেশবচগ্ু কশ্মবীর' হইলেন । 

ভারত-সংক্কার পভ 

কেশবচন্জ স্বদেশে ধিরিযাই কম্মসমু্ যেন বাঁপাইযা পডিলেন । 

তিনি ১৮৭০, ২০শে অক্টোবর কলিকাতাঁষ পৌছেন , ইহাঁব মাত্র 

বার দিনের মধ্যে একটি বৃহৎ কম্-সংস্তা গঠন কবেন। তাহার সহকম্ী 
ও অনুবর্ীবা তাহার সঙ্গে সোৎসাহে এই বন্ম-সংস্বাযফ আসিয়া যোগ 

দিলেন। এই সংস্থাটি নাম--'ভাবত-সংস্কাব সভা”, ইবেজী 

নামকরণ হয--”1106 1770181)13910107) 48800106101)” নামকরণেও 

বশিষ্ট্য লক্ষণীয। কেশবচন্দ্রেব কর্মক্ষেত্র বঙদেশ, কিন্তু ভাঁবতবর্ষের 

কল্যাণার্থে ই ইহাব প্রতিষ্ঠা । কোন প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক হিতার্থে 

কেশবচন্দ্র ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই, সমগ্র ভাবতব্ষ এবং সমুদয় 
মা৪ষই তাহাঁব লক্ষা। ভাবত স*স্কাব সভার পাঁচটি বিভাগ, এবং 

প্রত্যেকটি বিভাগের ভাব যোগ্য কম্মীদেব উপব প্রদত্ত হয। 

সম্পাদকগণের নাঁমসহ বিভীগগুলি এইব্ধপে বিভক্ত হইল £ (১) স্ত্রী- 

জাতিব উন্নতি, সম্পাঁদক--উমেশচন্দ্র দত্ত, (২) শিক্ষা £ শিল্প-বিছ্যালয় 

ও অরমজীবীদেব জন্য বিছ্যালয়, সম্পীদক--জযকৃষ্ণ সেন (ত্য বর্ষে 

অমৃত্লাল বস্ন ও কৃষ্ণবিহাঁবী সেন )১ (৩) স্থুলভ সাহিত্য, সম্পাদদক-- 

উমাঁনাথ গুপ্ত, (৪) স্থরাপাঁন ও মাঁদক নিবাবণ, সম্পীদক-_ষা্বচন্জ্র 
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রায় (২য় বর্ষে কানাইলাল পাইন ), এবং (৫) দাতবা, সম্পাদক-_ 

কান্তিচন্্র মিত্র। লভার কাধ্য প্রধানত; এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত 

হইলেও আনুষঙ্গিক অনেক বিষয়ও ইহার অন্তু ক্ত হয়। 

ভারত-সংস্কার সভ। প্রতিষ্ঠিত হইবার পর বিভিন্ন বিভাগে ইহার 

কাধ্য অবিলম্বে স্থুরু হইল । স্ত্রীজাতির উন্নতি বিভাগে শিক্ষয়িত্রী, 

বিদ্যালয়, বালিক1 বিদ্যালয়, ছাত্রীদের সভ। ( বামাহিতৈষিণী সতা) 

প্রভৃতি স্থাপিত হয়। এই বিভাগের কথা ম্বতস্ত্র অধ্যায়ে বলা হইবে। 

ভারত- সংস্কার সভার কায স্ুষ্টুরূপে পরিচাঁলনা এবং সহকষ্মী ব্রাহ্মদের 
ভিতরে একটি অর্থনৈতিক আদর্শ প্রতিষ্ঠাকল্পে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে 

“ভারত-আশ্রম” স্থাপিত হয় (১৮৭২)। ২৮শে নবেম্বর ১৮৭০, 

কলুটোলায় কেশব-ভবনে দ্বিতীয় বিভাগের কাঁধ্য উদ্যাঁপিত 
হয়। এই দ্রিনকাঁর সভায় বহু গণ্যমান্ত দেশী-বিদেশী ব্যক্তি 

উপস্থিত ছিলেন । সভায় সভাপতি হন হাইকোর্টের বিচারপতি 

ভারতহিত্ৈষী জে. বি. ফিয়ার। শিল্প-বিছ্ভালয় এবং শ্রমজীবী বিদ্যালয় 

এই সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হইল । শিল্প-বিছ্ভালয়ের শিক্ষণীয় 

বিষয়গুলি ধাধ্য হয় এইবপ £ (১) স্বত্রধরের কাধ্য, (২) স্থচীকাধ্য, 

(৩) ঘড়ি মেরামত, (৪) মুদ্রাঙ্কন ও লিখোগ্রাফ, (৫) এন্গ্রেডিং ব1 

খোদাইয়ের কাঁজ। এই বিছ্চালয়টি প্রাতে বসিবার কথ। হয়। 

শ্রমজীবী বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয় ছিল £ (১) ভাঁষা, (২) গণিত, (৩) 

সাধারণ ও প্রাকৃতিক ভূগোল, (8) ভারতবর্ষের ইতিহাস, €৫) বন্বিচার, 

(৬) প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, (৭) নীতিশিক্ষা । এ ধরনের বিদ্যালয়গুলির 

হিতকারিতা। সভায় সভাপতি এবং অন্যান বন্তীদের দ্বারা বিশেষভাবে 

ব্যক্ত হয়। ইংলগ্ডের মধ্যবিত্ত পরিবাঁরসমূহের অর্থনৈতিক স্বাবলগ্বন- 

ৃষ্টে কেশবচন্দ্র প্রথম বিদ্যালয়টি স্থাপনে অগ্রসর হইয়াঁছিলেন। দ্বিতীয় 
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বিদ্যালয়টি ভারতবর্ষের অরমিকদের একটি আদর্শ-শিক্ষ।-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার 

উদ্দেশ্যে তিনি গঠন করেন। সাধারণ শ্রমজীবীরা (ইহাদের 

মধ্যে কষককেণ্ড ধরিতে হুইবে ) ভারতবর্ষে সংখ্যাগবিষ্ঠ । তাহাদের 

মধ্যে জ্ঞানের আলো বিকীবণ করিলে তাহার! নিজেদের জীবন ও 

জীবিকাঁকে উন্নত এবং পরিশুদ্ধ করিয়া লইতে পারিবে । শ্রমজীবীদের 

উন্নতি-চিস্তা ও তাদন্থুূপ কন্মপ্রয়াপ দ্বারা কেশবচন্দ্র এ বিষয়ের পথ- 

প্রদর্শক হইয়া রহিয়াছেন। এই দশকেই বরাহনগবে সেবাব্রত শশীপদ 

বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রমজীবীরদের আধিক ও নৈতিক উন্নতিলাধনের নিমিত্ত 

সচেষ্ট হইয়াছিলেন । তাহাদের মধ্যে সাধারণ জ্ঞান প্রচারের উদ্দেশ্যে 

তিনি “ভারত-শ্রমজীবী+ পত্রিকা (১৮৭৪ ) প্রকাশ করেন । 

তৃতীয় বিভাগেব কার্য আরম্ভ হইল ১লা অগ্রহায়ণ, ১২৭৭ €( ১৫ই 

নবেম্বর, ১৮৭০ ) এক পয়স। মূল্যের সাপ্তাহিক “্থলভ সমাচার প্রকাঁশ 

দ্বার। ইহার পূর্ব্বে এত কম মূল্যের কোন পত্রিক! প্রকাশিত হয় নাই। 

সর্বসাধারণের দেশ-বিদেশের সংবাদ পরিবেশন কবাই ছিল এব্সপ 

পত্রিকাপ্রকাশের মূল উদ্দেশ্য । সহজ সরল ভাষায় 'স্থলভ সমাচাঁরে'র 

নিবন্ধ ও সংবাদগুলি রচিত হইত। হ্ুলভে*র ভাষারই অন্তবস্তী ছিল 

স্বদেশী যুগেব ব্রদ্মবাঁন্ধব উপাধ্যাঁয় সম্পাদিত সন্ধ্যার ভাঁষা। ইহার 

প্রচার অতি দ্রত বাঁভিয়। যাঁয়। 

সুব্াপান ও মাদকদ্রব্য নিবারণ এবং প্দাতব্য' বিভাগ সন্বব্ষেও 

এখানে কিছু বল! প্রয়োজন । স্বরাঁপান ও মার্ক দ্রব্যের ব্যবহার 

সমাঁজ-দেহকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কবিয়! ফেলিতেছিল। পঞ্চম ও যষ্ঠ দশকে 

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার অপকারিত। প্রত্যক্ষ করিয়া ইহার নিরোধে 

তৎপর হন। ১৮৬৪ গ্রীষ্টাবে প্যারীচরণ সরকার মাদক ভ্রবোর ব্যবহার 

নিরোধকল্পে একটি সভা গঠন করিয়াছিলেন । কেশবচন্দ্র তাহার 



ভারত-সংস্কার সভা ৫৩ 

একজন সভ্য ছিলেন । প্যারীচরণ তখন “হিতসাধক* এবং “৪11 

৬$181)9 নামে বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ছুইখানি পত্রিক প্রকাশ 

করেন। কেশবচন্দ্র এই বিষয়টিকে ভারত-সংস্কার সভার অঙ্গীভূত 

করিয়া লইয়ী সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু করিয়া দেন। 

স্থরাপান ও মাদক-নিবাঁরণ, বিভাগের মুখপত্র ছিল "মদ না! গরল!, 

এই বিভাগের কাধ্য দীর্ঘদিন পধ্যস্ত চলিয়াছিল। ভারত-সংস্কার সভার 

পক্ষ হইতে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে সকৌন্সিল বড়লাটের নিকটে আবেদন 

করা হয়। ইহাতে থানিকট। ফল ফলিল। মাদক দ্রব্যের ব্যবহার 

নিয়ন্ত্রণকল্পে কতকগুলি বিধি সরকার প্রবর্তন করেন। কেশবচন্দ্র কিন্তু 

ইহাতে সন্তষ্ট না হইয়া ১৮৭৮ গ্রীষ্াবে মুখ্যতঃ স্থরাঁপানের বিরুদ্ধে 
জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে তরুণ ছাত্রদের লইয়া 'আশালতা দল” (7380৫ 

0 17099 ) গঠন করিলেন । কেশবচন্দের নির্দেশে সভা মাঝে মাঝে 

পুস্তিকা প্রচার করিতেন। স্থরাপান ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার 

নিবারণকল্পে অষ্টম দশকে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ভারত-সভার পক্ষ 

হইতেও জোর আন্দোলন চলিয়াছিল। পরিশেষে ইহা ভারতের মুক্তি- 

আন্দোলনের একটি প্রধান অঙ্গ হইয়৷ দাড়ায় । 

দাতব্য বিভাগের কাধ্য ছিল-_দরিদ্র ছাত্রদের বেতন ও পুস্তক 

দিয়। সাহাষ্য করা, অন্ধ, খঞ্জ, বধিরকে অর্থসাহাষ্য, বিধবা ও দুঃস্থ 

পরিবারদিগকে নিয়মিত মাসিক সাহায্য, অনাথ আতুরদ্িগকে ওধধপথ্য 
বিতরণ প্রভৃতি । এই বিভাগও নিজ উদ্দেশ্ঠসাধনে অগ্রসর হয়। 

ভারত-সংস্কার সভ। জাতি-বর্ণ-ধশ্ম-নিধ্বশেষে সমগ্র ভারতবাসীরই 
উন্নতিমূলক ও হছিতকর প্রতিষ্ঠান । এ দিক দিয় ইহ। ভারতের জাতীয় 

ংগ্রেসের পুরোবস্তী । রাজনীতি ক্রমে কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্ত হইয়া 
ঈাড়ায়। ভারত-সংস্কার সভার অত্যুদয়কাঁলে ভারতের রাজমীতিবিষয়ক 



৫৪ কেশবচন্দ্ সেন 

আন্দোলনের ভার পড়িয়াছিল ব্রিটশ ইগ্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা 

ভারতব্ীয় সভার উপর। তখনও রাঁজনীতি সমাঁজ-জীবনের সমুদয় 
বিভাগকে আচ্ছন্ন করিয়। ফেলে নাই, আবার এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন 

ধাহাদের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগ 

দেওয়া সম্ভবপর ছিল না, অথচ তাহারা ভারতবাসীর একাস্ত 

হিতাকাজ্ষীই ছিলেন। কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত ভারত-সংস্কার সভ। 

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান না হুইয়াও একটি ব্যাপকতর ও বৃহত্তর 

উদ্দেশ্তপাধনে অগ্রনর হইতে পারিয়াছিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান 

্রীষ্টানধশ্মীবলম্বী বহু মনীষী যোগদান কবেন। সরকারী কম্মচারী, 

্রীষ্টান পাত্রী, প্রগতিশীল ব্যক্তি, রক্ষণশীল হিন্দু কাহারও যোগ দিতে 

কোনরূপ বাধ। ছিল না। সভাব সদশ্তদের মধো বিভিন্ন মতের ও 

ধশ্মাবলম্বীর মিলন ঘটিয়াছিল। সভার প্রতিটি বিভীগই জনকল্যাণকব। 

কাজেই তীহার। সাগ্রহে ইহাঁর কাধা সম্পাদনেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন | 

পরবর্তীকালে ও বিশেষত: গান্ধী-যুগে কংগ্রেস জাতির সর্বাঙগীণ 
উন্নতি সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিল । রাজনীতি বাদ দিলে, ইহার 

যাবতীয় কর্মস্থচীরই স্চন। দেগিতে পাইতেছি এই ভারত-সংস্কার সভার 

মধো। ভারত-সংক্কার সভার কাধ্য ১৮৭৯ প্রীষ্টা্ পধ্যন্ত চলিয়াছিল 

প্রীয় সর্ব বিভাগে । ইহার পরে নান! কারণে সভার কার্ধা অনেকটা 

সন্কৃচিত হয়। কলিকাতাস্থ ভারত-সভ। সমাজোন্তিমূলক বনু কাধ্যের 

ভার তখন গ্রহণ করে। স্ত্রী-জাতির উন্নতি ও শিক্ষা-প্রচেষ্টা কিন্তু 

তখনও চলিয়াছিল। তবে তখন ইহা। ভিন্ন খাতে চলিতে আরম্ভ করে ।* 

৯ ভারত-সস্কার মভার বাধিক রিগোরটগুলি শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নিকট 

হইতে পাইয়ঃছি। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণ “আচাধ্য কেশবচন্ত্র, দ্বিতীয় খণ্ড : উপাধ্যায 

গৌরগোবিন্দ বায প্রণীত) পুত্তকের ১৪২৫-৬ পৃষ্ঠা ভইব্য । 



বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্তান সভা, ভারতবর্ষাঁয় 
বিজ্তান সভা 

ভারতবর্ষের শুধু সামাজিক নয়, সর্ববাঙ্গীণ উন্নতি-চিন্তাও করিয়াছেন 
কেশবচন্দ্র। বজ্ঞানের উন্নতি ভারতবালীর কাম্য । কিন্তুকোন্ স্তত্র 

ধরিয়। ইহার স্থচনা লম্তব, মনীধীগণ তাহার চিন্তায় লিপ্ত হুইয়াছিলেন। 

এই সময় ১৮৬৬ খাষ্টান্দেব শেষ দিকে মিন মেরী কর্পেন্টারের* 

আগমনে বঙ্গদেশে কিরূপ কম্মতৎপরত। দেখ। দিয়াছিল তাহার আভাস 

আমরা ইতিপূর্বেই পাইয়াছি। বঙ্গীয় সমীজ-বিজ্ঞান সভা (109 

739081১0০10] 3৫101009 488৪9০19090 ) প্রতিষ্ঠান এতাদৃশ 

কম্মতত্পরতার একটি উত্কুষ্ট ফল। বিজ্ঞান-অনুশীলনে স্বাভাবিক 

আসক্তি কেশবচন্দ্রের চিল। আবার সমাজের এসবা ও উন্নতির পক্ষে 

সমাজ-বিজ্ঞান চচ্চা একান্ত প্রয়োজন । স্তরাং বঙ্গীয় সমা্জ-বিজ্ঞান 

সভা প্রতিষ্ঠায় যে তাহার ষে।গ থাকিবে তাহাতে আর বিচিত্র কি? 

বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া কেশবচন্দ্র যেমন ভারত-সংস্কার সভ। 

স্থাপন করেন তেমনি বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভার সঙ্গেও যুক্ত হন। 
শেষোক্ত সভার চতুর্থ বাষিক অধিবেশন হইল ২রা ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ 

তারিখে । কেশবচন্দ্র অধ্যক্ষ-সভার সদন্য নির্বাচিত হন। ইহার 

শিক্ষা-শাখার সভাপতি-পদও তিনি প্রাপ্ত হইলেন। এই পদে 

তাহার পূর্ধে নিষুক্ত ছিলেন পান্রা লঙ.। পর পর ছুই বর ( ১৮৭১ 

ও ১৮৭২ ) কেশবচন্দ্র সভাপতির আপনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই 

* বর্তমান লেখক কর্তৃক 'বঙ্গীয় দমাজ-বিজ্ঞান সভা'র আনুপুরিবক বৃত্তান্ত "প্রবারী*, 

কার্তিক, পৌষ এবং চেত্র ১৬১ সংখ্যাত্রয়ে প্রদত্ত হইয়াছে। 



৫৬ কেশবচজ্জ সেন 

দুই বৎসর শিক্ষা-শাখাব সম্পাদক ছিলেন চন্দ্রনাথ বন্ধ ও প্রতাপচন্দ্ 

মজুমদার | সমাজ-বিজ্ঞান সভার ফাধ্যবিবরণ ১৮৭৮ খ্রীষ্টান্ষ পর্যন্ত 

পাওয়া যাঁয়। কেশবচন্দ্র শেষ বৎসর পধ্যস্ত ইহাঁর অন্যতম অধ্যক্ষ 

ছিলেন। শেষ কষ বসব মূল সভার সম্পাদক ছিলেন মৌলবী আবদুল 
লতিফ খ!। 

কেশবচন্দ্র ভাঁবত-সংস্কাব সভার মাধ্যমে স্ত্রীজাতিব উন্নতিসাঁধনে 

বিশেষভাবে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। সমাঁজ-বিজ্ঞান সভার শিক্ষা-শাখার 

সভাপতিপদ গ্রহণ করিয়া তিনি স্ত্রীশিক্ষা এবং সাধাঁবণ শিক্ষা উভয় 

বিষয়েই সবিশেষ অবহিত হইলেন । শিক্ষ'-শাখার সভাপতি-পদ প্রাপ্ত 

হইয়া! প্রথম স্থযোগেই তিনি “ভারতেব নাবীজাতির উন্নতি” সম্বন্ধে 
১৮৭১, ২৪ ফেব্রুয়ারী একটি বক্তৃতা দিলেন । এই বক্তৃতা হিন্দুযুগ হইতে 
বিভিন্ন সময়ে নাবীজাঁতিব শিক্ষাব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং বিশেষভাবে ব্রিটিশ 

আমলের শিক্ষারীতি সবিস্তাবে উল্লেখ করেন । অপেক্ষাকৃত আধুনিক 

যুগের ইতিহাস বর্ণনাঁকালে বক্তৃতাটিতে কিছু কিছু তথ্যগত তুল দৃষ্ট হয় 
বটে, কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসের একটি আুপুব্বিক ধারা আমর! ইহার 

মধ্যে পাইতেছি। এরূপ ইতিহাস রচনীব ইহাই বোধ হয় প্রথম 

প্রয়াম। স্ত্রীশিক্ষাব প্রসারকল্পে বিভিন্ন উপায়ও তিনি এই বক্তৃতায় 

বিস্তৃতভাবে বিবৃত করিলেন । পর বৎসর ১৮৭২ সনের ১৪ই মার্চ 

সমাজ-বিজ্ঞান সভার বাধষিক অধিবেশনে কেশবচন্দ্র 4139000৪- 

ট5০6100 01 51155 9০০1৪5৯ বা 'দেশীয় সমাজের পুনর্গঠন” শীর্ষক 

বক্তৃতা প্রদান করেন। বক্তৃতায় এই কটি বিষয় আলোচিত হয়ঃ 

(১) শিক্ষাষোগে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাব বিস্তার, (২) শ্রীষ্ট- 

ধর্মপ্রচার, (৩) ্রান্মমমাজ, (৪) ব্যবস্থাপক সভার সংস্কারমূলক 

প্রস্তাবাবলী। ইহার পরে দেশের পুনর্গঠনের বিষয়ে তিনি বলেন £ 



বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা, ভারতবর্ষায় বিজ্ঞান সভা ৫৭ 

“সর্বপ্রথমে চরিক্রগঠন নিতান্ত প্রয়োজন । জ্ঞানের উন্নতির 

সঙ্গে সঙ্গে ষদি চরিত্রের উন্নতি না হইল তাহ হইলে জাতির গঠন 

কিছুতেই হুইল ন|। প্রতি ব্যক্কির চরিত্র যাহাতে গঠিত হয়, 
তজ্ঞন্ত বিগ্ভালয়ে নীতিশিক্ষা' দেওয়া নিতাস্ত গ্রয়োজন। কিন্তু 

নীতিশিক্ষ। দিতে গেলেই ধশ্মের সহিত তাহার ষোগ থাক চাই। 

গবর্ণমেণ্ট ধন্ম সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে চান না, এজন্য বিগ্যালকে 

কোন সাম্প্রদায়িক ধশ্ম প্রবর্তন করিতে গবর্ণমেণটট অসম্মত। ইহ! 

অবশ্য ভাল, কিন্তু অসান্প্রদীয়িক 'প্রাকৃতিক ধর্মবিজ্ঞানঃ (৪6051 

]19091098 ) অনায়াসে বিদ্যালয়ে প্রবন্তিত কবা যাইতে পারে। 

ইহ] ছাড়। শিক্ষকেরা আপনারা সচ্চরিত্র হইয়া দেশের প্রতি, 

গুরুজনের প্রতি এবং অপরের প্রতি কর্তব্যশিক্ষ। দিতে পারেন। 

কতকগুলি চরিত্রবান শিক্ষিত লোক হইলে, তাহার আপনাদের 

প্রভাব চারিদিকে বিস্তার করিতে পারিবেন! নৈতিক 

বিশুদ্ধত। বিন! সমাজ কথন পুনর্গঠিত হইতে পারে না। প্রতি 

ব্যক্তির চরিত্র গঠন করিতে গেলে, গৃহের সংশোধন সর্বদ! 

প্রয়োজন । সামান্ত শিক্ষালীভ করিয়া নারীগণের বিশেষ অলাভ 

হইয়াছে । একদিকে তাহার। প্রাচীন আচার-ব্যবহারার্দির সহিত 

অনুভূতি রক্ষা করিতে পারিতেছেন ন। গৃহকাঁধ্যে অনিপুণ। হইয়। 

পড়িতেছেন, অপর দিকে নৃতন জ্ঞানালোকেও উন্নত হইতেছেন না» 
নৃতনভাবে গঠিতচরিত্র হইতেছেন না।**'নারীগপের শৃঙ্খলামোচন 
নিতাস্ত আবশ্তক বলিয়। আন্দোলন উপস্থিত। নারীগণ সর্ববিধ 

কাধ্যে ও ব্যবহারে স্বাধীনত। সম্ভোগ করিবেন, ইহার প্রতিরোধ 

কে করিবে? তবে নারীগণের বিদ্যাশিক্ষা, নীতিশিক্ষা, সমাজ- 
সংস্কারের অবশ্স্তাবী ফলম্বরূপ শঙ্খলমোৌচন হয়, ইহাই 



৫৮ কেশবচন্দ্র মেন 

আকাজ্ণায়। শুঙ্খলমোচনের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচার- 

ব্যবহারাদির সংশোধন নিতাস্ত আবশ্কক। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ 

ইত্যাদি অকল্যাণকর ব্যবহাব উঠিয়া গিয়া, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ 
প্রভৃতি মঙ্গলকর ব্যবহার প্রবস্তিত হওয়। সমুচিত।৮”* 

সমাজ-বিজ্ঞান সভায় প্রদত্ত এই বক্তৃতায় কতকট। ফল হয়। 

কলিকাতা বিশ্ববিষ্যালয়েব সি্ডিকেট “প্রাকৃতিক ধন্মবিজ্ঞান শিক্ষা- 

দান বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। সচ্চবিন্র সেবাপরায়ণ 

“মাছ্ষ গঠনে অশ্বিবীকুমাব দত্ত পববত্তীকালে বিশেষ উদ্যোগী 

হইয়াছিলেন। ইহাঁও মনে হয় কেশবচন্দ্রেব বন্তুতাৰ একটি 

প্রত্যক্ষ ফল। 

প্রচলিত শিক্ষা-ব্যবস্থায় কেশবচন্দ্র আদৌ সন্ধব ছিলেন না। 

উপরোক্ত বক্তৃতায় এবং পূর্ববর্তী কথাঁতেও তাহ]! বেশ বুঝা গিযাঁছে। 

কেশবচন্দ্র ১০৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভাবত-সংস্কার সভাব সভাপতি এবং সমাঁজ- 

বিজ্ঞান সভাব অন্তর্গত শিক্ষা-বিভাগেব নায়ক । কাঁজেই এ সময 

প্রকাশ্ঠভাবে নিজ নাম দিয়া বডলাটকে পত্র লেখ। হয় ত সমীচান 

মনে করেন নাই, 47300 1281105 (ভারত-বন্ধু ) ছদ্মনামে বডলাট লর্ড 

নর্থক্রুককে শিক্ষা-সংস্কারের উদ্দেশ্যে নয়খানি পত্র লিখিলেন। এই 

পত্রগুলি 'ইঙ্ডয়ান মিররে” ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই মে হইতে ১৬ই 

আগষ্টেব মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। পত্রগুলিতে কেশবচন্দ্ 

জন্সাধারণেব শিক্ষা-ব্যবস্থা, উচ্চশিক্ষ।। নীতিশিক্ষা, শিল্পশিক্ষা, 

নারীশিক্ষ! প্রভৃতি বিষয়ে স্ুচিস্তিত অভিমত ব্যক্ত কবেন। এই 
পঞ্লেগুলি প্রকাশে তখনই কোন ফল না হইলেও শিক্ষা-সংক্কারের প্রতি 

স্থধী ও মনীষী ব্যক্তিদের এবং সরকারের দৃষ্টি আকধিত হয়। 
__* আচাধ্য কেনবচঙ্রা, হয় খও-উপাধ্যায় শৌরগোবিনা বাধ, পু ৯৩৬ ৭1 



এলবাট ইন্টিটিউট ৫৯ 

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞাণ সভার প্রধান উদ্যোক্ত। মিস মেরী কার্পেন্টারের 

মৃত্যু হইলে, এই সভা ১৮৭৭, ২৮শে জুলাই একটি শোকসভার 
আয়োজন করেন । সভায় কেশবচন্দ্র মিস কার্পেন্টারের জীবনব্যাপী 

কম্মলাধনার সংক্ষিঞ্ পরিচয়নহ ভারতবর্ষের হিতার্থে তাহার কৃতির 

বিষয় বিশর্দরূপে বর্ণনা করেন। বক্তভাটি সভার 17770980510), 

এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে । কেশবচন্দের ইংরেজী বক্তৃতা -গ্রস্থে 

এটিও সন্গিবেশিত হওয়া বিধেয় । 

'ভাগতবধীয় বিজ্ঞান-নভা” ডাঃ মহেন্রলাল সরকারের এক অপূর্বব 
কীত্ি। এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে ভাঁরতবধের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানগুপির 

শীর্ষস্থানে রহিয়াছে । ইহার প্রতিষ্ঠাকালে কেশবচন্দ্র ডাঃ সরকাবের 

বিশেষ সহায় হন। কয়েক বংপরের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ডাঁঃ 

সরকাঁর ১৮৭৬, ২৯শে জুলাই ভারতবর্ধায় বিজ্ঞান-সভা স্থাপন করিলেন। 
সভার প্রথম অধ্যক্ষ-সভায় বাংলার গণ্যমান্য দেশী-বিদেশী মনীষী ও 

নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্থান পাইয়াঁছিলেন। কেশবচন্দ্রকেণ সভার 

একজন অধ্যক্ষরূপে দেখিতে পাই। ন্বদূঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বলিয়। দার্ঘদিন প্রতিকৃপ অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও এই সভা জীবিত 

ছিল। বর্তমানের নৃতন পরিবেশে ইহা এক বরাট গবেষণাগারে 
পরিণত হইয়াছে । 

এলবাটি ইনৃষিটিডট 

পঞ্চম দশকের শেষে এবং ষষ্ঠ দশকের প্রথম দিকে সিপাহী যুদ্ধের 

শোচনীয় পরিণতির ফলে জাতির জীবনে এক সঙ্কটময় অবস্থার উত্তব 

হইয়াছিল। সপ্তম দশকের মধ্যভাগেও এইবপ সঙ্কট দেব দেয়। 



ডঃ কেশবচন্জর সেন 

শিক্ষিত বাঙালী ও শ্বেতাঁজ সমাজের মধ্যে বিরোধ ক্রমেই স্পষ্ট হইয়া 

পড়ে, আর ইহাতে ইন্ধন জোগাইতে থাকে সরকারের অন্ুশ্তত বিধি- 

বিধানগুলি। এ দেশের বিভিন্ন শ্রেণী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যেও স্বার্থগত 

বিরোধ প্রকট হুইয়। উঠে। রাজনৈতিক কাঁরণে উচ্চশিক্ষিত বাঙালী 

তথা ভারতবাসীদের মধ্যে এক্বোধের উন্মেষ হইয়াছিল বটে, কিন্তু 

তাহাকে সুষ্ঠ রূপ দিবার নিমিত্ত মানবিকতার ভিত্তিতে শ্রেণী ধশ্ম বর্ণ ও 

মতবাদ নিব্বিশেষে আত্মোৎকষমূলক একটি মিলনক্ষেত্র বচনাও আবশ্যক 

হুইয়৷ পড়িয়াছিল। এই মিলনক্ষেত্র স্ষ্ট হয় এলবার্ট ইনৃট্িটিউটের 

মধ্যে । সাধারণের নিকট ইহ “এলবাট হল: নামেই ক্রমে প্রসিদ্ধি লাভ 

করে। যে সমুদয় উদ্দেশ্য লইয়া পরবস্তীকাঁলে কলিকাতা ইউনিভাপিটি 
ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার বীজ অনেকাঁংশে এলবার্ট ইন্ষ্টিটিউটের 
মধ্যেই পরিপৃষ্ট হয়। আর উহার প্রথম পরিকল্পনা-রচনার ও প্রতিষ্ঠাব 
সম্মান কেশবচন্দ্রে অন্থবত্তী ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমপারেরই প্রাপ্য 

এলবার্ট হল বা ইনষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা সম্পূর্ণই কেশবচন্দ্ 
সেনের । ১৮৭৫-৭৬ শ্রীষ্টাব্ধে যুবরাজ (সপ্তম এডওয়ার্ড ) ভারতবর্ষ 

পরিভ্রমণ করেন । এই উপলক্ষে তাহার পিতা এলবাটের নামের সঙ্গে 
যুক্ত করিয়৷ কেশবচন্দ্র এই প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের উদ্যোগ আয়োজন 

করিলেন । ইহার উদ্দেশ্য এইবূপ বণিত হয় £ 
“0105৮ 10 001001009107)0186108) 01 10551 77187010958 6109 12717099 ০1 

18156, “1816 60 73170181500 00121 22 88509918610 09 10272060 6০ 06 

৪6190 6209 1097৮ [10861650695 26 5 5197 60 0:910069 11697877 930 

৪0019] 57097000086 8000106 9]1 9189999 01 6109 00101090016) 830 6086 

10 00011606101) জ6]) 6156 8১0%8 [77086165066 610979 09 2 20011979181 0০ 
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সাহিত্যিক ও সামার্জিক আলাপ-আলাপনের নিমিত্ত এলবাট 

ইন্ৃষ্টিটিউটের স্থাপনা, আর এই উদ্দেশ্তে 'এলবার্ট হুল” নামে একটি 



এলবার্ট ইনষ্টিটিউট ৬১ 

সাধারণগম্য হল বা ভবনের পতনের আয়োজন হইঙ্গ কেশবচন্দ্রের 

উদ্যোগে । এলবার্ট হলের দ্বার-উন্মোচন উৎসব আনুষ্ঠানিক ভাবে 
' সম্পন্ন হইল ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্ষের ২৬শে এপ্পরিল। বঙ্গের ছোঁটলাট সার 

ব্রিচার্ড টেম্পল এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন । কেশবচন্ছ প্রস্তাবনায় 

এলবার্ট ইন্ফিটিউটের পরিকল্পনার কথা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া ইহা 

দ্বারা ষে মহৎ উদ্দেশ্ঠ সাধিত হইবে তদুদ্দেশ্টে বলেন : 
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বিভিন্নমূখী ও বিরোধীভাবাপন্ন মতবাদের লোকদের মিলনক্ষেত্র 

হইবে এই ইনৃষ্টিটিউট বা হুল। কেশবচন্দ্র বলেন, হিন্দু, মুসলমান, 

গ্রীষ্টান, দেশীয় খ্রীষ্টান, ত্রাহ্ম--সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায় এখানে আপিয়। 

সম্মিলিত হইবেন একই উদ্দেশে । একটি কমিটি বা অধ্যক্ষভার উপরে 

এই প্রতিষ্ঠানটির ভার অপিত হইল । ১৮৭৮, ২৮শে এপ্রিল গবর্ণমেন্টের 

নিকট ষে মেমোর্যাগ্ডাম প্রেরিত হয়, তাহাতে অধ্যক্ষ-সভার সদস্যদের 
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নাম এইরূপ পাইতেছি £ সভাপতি--সার এশলি ইডেন) সহকারী 

সভাপতি-রমানাথ ঠাকুর ; সদস্ত--নরেন্দ্রকৃষ্জষ ফতীন্জরমোহন ঠাকুর, 

কমলকৃষ্, আকডভিকন বেলী, এইচ. বেল, ঈ- লাফো) সি. এইচ. টনি, 

রাজেন্দ্রলাল মিন, মহেন্দ্লাল সরকার, আমীর আলি, আসগর আলি, 

আবছুল লতিফ খাঁ; সম্পাদক--কেশবচজ্জ্র সেন ; সহঃ সম্পাদক-_ 

আনন্দমোহন বন্থ। হলের উ্রাষিও গঠিত হইল। এলবাট হল 

কলিকাতার একটি প্রথম শ্রেণীর সাংস্কৃতিক গ্রতিষ্ঠানরূপে অবিলম্বে 

পরিচিত হয়। গ্রস্থগার, পাঠাগার এই ইন্টিটিউটে- অঙ্গ । এখানে 

ব্রন্মবিষ্ঠালয়, কলিকাতা স্কুণ ( এলবাট স্কুল ও কলেজ ), বেদবিদ্যালয় 

প্রভীতও ক্রমে স্থাপিত হয়। প্রধান “হল+ঘরে সাধাবণেব 

চিত্তোৎ্কষক বক্তৃতাদিরও ব্যবস্থা হইতে থাকে । এলবাট হল বা 

ইন্ট্টিটিউট দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া সাংস্কৃতিক মিলনক্ষেত্রৰপে বাঙালী 
জাতির অশেষ কল্যাণসাধম করিয়াছে । 

ধর্মঢর্ষ্যা, সাধুসঙ্গ, ডত্তর-ভারত পন্নিক্রমা 

পূর্ধবেই বলিয়াছি, বিলাত হইতে ফিরিয়া আপিয়া 'ধম্মবীব, 

কেশবচন্ত্র “কম্দববীর"বূপে ভারতভূমে অবতীর্ণ হইলেন। কেশবচন্দ্রের 

কর্দেষণা কিবূপ উত্তরোত্তর বাড়িয়া ধায় তাহার আভাস আমরা 

এতক্ষণে যথেষ্ট পাইলাম। কেশবচজ্দ্রের ধশ্মচধ্যা কিন্তু সমানে 

চলিয়াছিল। মন্দিরে প্রদত্ত তদীয় প্রীর্থনা-বক্তৃতাগুলি যুবচিত্তে কি 

উন্মীদনারই উদ্রেক করিত! প্রতি বসব মাঘোতৎ্মবকালে কলিকাতা 

টাউন হলে কেশবচন্দ্র ইংরেজীতে বক্তৃতা দ্রিতেন। এই সকল সভায় 

বাংলার গুণী-জ্ঞানী ইউরোপীয় ও ভারতীয়ের। উপস্থিত থাকিয়। তাহার 



ধশ্মচধ্যা, সাধুসঙ্গ, উত্তর-ভারত পরিক্রমা ৬৩ 

ধশ্মোপদেশে বিমোহিত হইতেন। ভারতের বড়লাট, বঙ্গের ছোঁটলাঁট 

এবং পদস্থ ইংরেজ ও ভাবতীয়েরাও এই সকল বক্তৃতা শুনিতে যাইতেন। 

' শুধু প্রার্থনা ব। বক্তৃতা পারা মাতষেব প্রাণে ধন্মভাঁব স্থায়ী করা ষায় ন!। 

এই উদ্দেস্টে মণ্ডলী গঠন, পত্র-পন্ছিকা প্রকাশ, পু্তক-পুস্তিকা প্রচার 

প্রভৃভিতভে কেশবচন্দ্র মনঃসংযোগ করিলেন। তত্প্রতিষ্ঠিত ভাবত 

আশ্রমেও তাঁহার একটি কঙি। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্ের ৫ই ফেব্রুয়ারী 

বেলঘরিয়াস্ত জগোপাল সেলের উদ্ভানবাটিকায় স্বাপিত এই আশ্রম 

কেশবচন্দ্রের যাবতীয় কন্মেক কন হইয়া উঠে। কোবগর ও 

এীরামপুরের মধাযবস্তী মোডপুকুর নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত “সাধন-কানন, 

কিছুকাল পরে আর একটি সাপ্গন ও কর্মবকেন্্র হইয়া উঠিয়াঁছিল। 
“সাধন-কাননে" আধুনিক কালের গ্রাম-সেবার? কাধ্যস্থচী আমাদিগকে 

স্মরণ করাইয়। দেয়, অবশ্য ইহাও ধন্ম-বিষয়াদি ছাড়া । ইহার বিবরণ 

সমসাময়িক সংবাদপত্রে এই মন্মে বাতিব হয় ই 

“অল্পর্দিন হইল, যে উদ্যান ( সাধন-কানন ) ক্রয় করা হইয়াছে, 

তাহাতে কেশবচন্দ্র এবং তাহার অন্রষায়িগণ প্রাচীনকালের অথচ নৃত্তন 

গকাবের ধরনে বাস করেন । তাহ।বা বুক্ষতলে কুশাসন। সনাতের 

আপন এবং ব্যান্রচশ্মের উপর বপিয়। প্রাতঃকালে একত্র উপাসন। করিয়া 

থাকেন ।"'.উপাঁসনার পর তাহারা রন্ধন করেন, এবং দুপ্রহবের মধ্যে 

তাহাদের ভোজনকাধ্য শেষ হয়। আহারের পর অর্দঘণ্ট। বিশ্রাম 

করিয়া, একঘণ্টাকাল তাহার সত্প্রসঙ্গ করেন । তদ্নস্তর কেহ কেহ 

লেখাপড়া ও অন্টান্ত সামান্ত কাজ করিয়। থাকেন । অপরাহে জল 

তোলা, বাঁশ কাটা, পথ প্রস্তত ও সমান করা, গাছ পৌতা গাছ সরাইয়! 

দেওয়া ও জল সেচন, তাহাদের কুটির প্রস্তত করা, নান। স্থান পরিক্ষার 

কর! এই সকল কার্য করিয়। থাকেন ; কেউ মাথ। খুলিয়া, কেউ মাথায় 



৪ কেশবচন্্র সেন 

ভিজ। গামছা বাঁধিয়া, রৌদ্রে খুব পরিশ্রম করেন। ছয়টা পর্য্স্ত 

এইক্ধপে কার্ধয করিয়া, অর্ধঘণ্টা বিশ্রামের পর সকলে নিজ্জন সাধনে 

গমন করেন। সন্ধ্যা ঘোর হইয়া আসিলে--মনে কব, সাড সাতটা 

হইলে--তাহার। সংকীর্তন আরম্ভ করেন। তৎপর কীর্তনের দল বাঁধিয়। 

বনে-আচ্ছন্ন পাভার রাস্তায় বাহির হন, প্রায় গরিবদের কুটিরে প্রবেশ 

রুরিয়। গৃহস্থের কল্যাঁণার্থ কীর্তন ও প্রার্থন। করেন। এই সকল 

কার্যের ভিতরেও বাবু কেশবচন্দ্র সেন গবর্ণমেণ্ট কম্মচাী এবং অন্যান 

বডলোকের সঙ্গে পত্রালীপ, আলবাট হলের উন্নতি ও ভাল অবস্থার জন্য 

উদ্ভমসাধ্য উপায় গ্রহণ, সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখা! ইত্যাদিরণ সময় 

পান 1৯ 

কেশবচন্দ্রের ধশ্মচয্যা যে সর্বদ! নিব্বস্নে সম্পীর্দিত হইয়াছে এমন 

নয়, তাহার ত্রাঁক্গবন্ধু ও লহকম্মীদের নিকট হইতে সময়ে সময়ে বাঁধাও 

পাইয়াছেন ষথেষ্ট। ১৮৭২ সনের তিন আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্বে 
তিনি এ বিষয়ক প্রচেষ্টায় আপি ব্রাঙ্মলমাঁজের পক্ষ হইতে ভীষণ বাধার 

সম্মুখীন হন। উক্ত মনের ১৯শে মার্চ এই বিবাহ-আইন বিধিবদ্ধ হয়। 

কিন্ত যে আকারে ইহ! বিধিবদ্ধ হয তাঁহা আদৌ কেশবচন্দ্রের মনঃপৃত 
ছিল না। উন্নতিশীল ত্রাঙ্মগণ স্ত্রী-শ্বাধীনতার পক্ষপাতী হইয়া মন্দিরে 

পুরুষের মত নাবীবও প্রকাশ্যে উপাসনায় যোগদানের দাবি জানান। 
কেশবচন্দ্রের দ্বারাই ইহার মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু তৎকর্তঁক 

উপাসক ও প্রচারকমগ্ডলী গঠন লইয়। ব্রাহ্মপাধারণের মধ্যে আবার 

কলহের গুঞুন ধ্বনিত হইয়া উঠে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রতিপক্ষের 

মুখপত্রস্বরূপ “সমদরশী* নামে একখানি মাপিক পত্রও ( অগ্রহায়ণ ১২৮১) 

* আচাধ্য কেশবচন্্র-দ্বিতীয় খণ্ড--উপাধ্যান্ন গৌরগোবিন্দ রার, পৃ. ০৯৭৮ । 

৪ঠা জুন, ১৯৭৬ তারিখের 'ইত্ডিসান মিররে' প্রকাশিত বিবরণের মন্ত্র 
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প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষের আন্দোলন 

বিশেষ দান! বাধিয়াছিল তাহার প্রথম। কন্যার বিবাহ লইয়া। এ বিষয় 

পরবে বলিব। 

কেশবচন্ত্র বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের সাধুসন্তদের সংশ্রবে আমিলেন। 

ইহাদের মধ্যে প্রধান ছুই জন, দয়ানন্দ সরস্বতী এবং পরমহংস রামরুষ্ণ। 
দয়ানন্দ আধ্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা । তিনি ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্ের প্রথম দিকে 

বাংলায় আগমন কঝেন এবং কলিকাতাঁর উপকণ্ঠে যতীব্্রমোহন ঠাকুরের 

বাগানবাড়ীতে আসিয়। উঠেন। এখানে কেশবচন্দ্র স্লবলে তাহার 

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দয়ানন্দদের সঙ্গে ধশ্মপ্রসঙ্গ করিয়া তাহার! বিশেষ 

প্রীত হন, এবং কেশবচন্দ্রের অনুরোধে তিনি কলিকাতা নগরীর মধ্যে 

প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দেন। দয়ানন্দ সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা 

করিতেন। বক্তৃতার ভাষা এত সরল ও প্রাঞ্ল হইত ষে, সামান্য 

শিক্ষিতেরাও তাহার মশ্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। কেশবচন্দ্র পরমহংস 

রামকষ্জদেবেরও সংশ্রবে আসিলেন ১৮৭৫ খ্রাষ্টাব্দের প্রথম দিকে । 

উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল, এবং কেশবচন্দ্রের 

মৃত্যুকাল পথ্যস্ত এই ঘনিষ্ঠত। অক্ষুপ্ণ ছিল। প্রথমবার সাক্ষাঁৎকারের 
বিবরণ ২৮শে মীচ্চ ১৮৭৫ তারিখের ইয়ান মিরর এইবপ দিয়াছেন £ 
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৬৬ কেশবচন্দ্র সেন 

কেশবচন্দ্র ১৮৭৩ হইতে ১৮৭৬ গ্রীষ্টান্দের মধ্যে অন্ততঃ তিন বার উত্তর 

ভারত পরিক্রম৷ করেন এইক্প মুকুমুন্থ পরিক্রমার উদ্দেশ্য মুখ্যতঃ ধশ্ৰ 
প্রচার হইলেও ভাঁরতবাসীদের এঁক্যবোঁধের উন্মেষে ইহ! বিশেষ সহায় 

হইয়াছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ধে তিনি লক্ষৌ, বাঁকিপুর, এলাহাঁবাদ, বেরিলী 
দেরাছুন, লাহোর, অমৃতনর, আগ্রা, কানপুর, জব্বলপুর প্রভৃতি স্থলে 

গমন করেন। প্রতিটি স্থলেই তিনি ধশ্মমূলক বক্তৃতা দিয়াছিলেন। 
লাহোরে সালেমান বাগে তিনি প্রথম বক্তৃতা দিলেন হিন্দী 

ভাষায় ( ৭ই নবেম্বর, ১৮৭৩ )। ১৮৭৬, ডিসেম্বর ম।মে তিনি দিলীর 

দরবারে যোগ দিতে যাঁন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশপূজ্য স্থরেন্্রনাথ 

বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত-সভাব পক্ষে সিভিল সাব্বিসি আন্দোলন 

পবিচাঁলনাব জন্য সমগ্র উত্তর-ভাঁরত পধ্যটন কবিলেন। কেশবচন্দ্রের 

উত্তর ভাবত পরিক্রম। তাহার সাদর সম্বদ্ধনার পথ পূর্বব হইতেই প্রত্তত 
করিয়া দেয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, “সিভিল সাঁব্বিন” আন্দোলন 

উপলক্ষে কলিকাত! টাঁউন হলে যে বিরাট জনসভা হয় তাহাতে 

কেশবচন্দ্র সাঁগ্রহে যোগ দিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্তে গঠিত কমিটির 
তিনি ছিলেন একজন সদস্য । 

কেশবচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে দিলীর দরবাবে যোগ 

দেন। তিনি ভারতবষে ইংরেজ আগমনকে “বিধাতার আশীর্বাদ? 

বলিষ! মনেপ্রাণে বিশ্বাস কবিতেন। এই হেতু তখন বাংলাদেশে ষে 

নব্য বিপ্লবী ভাবধারা যুবক মনে নিবিষ্ট হইয়াছিল, তাহা! কেশবচন্দ্ে 

উক্ত ভাবনার বিরৌধী ছিল। এ সমযকাঁর নব্য ভাবোদ্দীপ্ত যুবক বিপিন- 

চন্দ্র পাল পরবর্তীকালে কেশবচন্দ্রের ভাবনার সার্থকতা বিশ্লেষণ করিয়া 

দেখাইয়াছেন। কেশবচন্দ্র বাণী ভিক্টোরিয়ার “এম্প্রেস অফ ইত্তিয়া, 

নামগ্রহণ উপলক্ষে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সরকার-প্রদত্ত কোনবূপ 



ধশ্মচধ্য, সাধুসঙ্গ, উত্তর-ভারত পরিক্রম। ৬৭ 

উপাধি গ্রহণে অম্মতি প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে একটি কৌতুককর 
কাহিনী প্রচলিত আছে। তাহাকে “1» 0. ১. 1.৮ উপাধি প্রদানের 

কথা উঠিলে তিনি বলিয়াছিলেন, 'আঁমি ত মন্ুয্য-প্রদত্ত কে. সি. এস, 

আই. হইতে পারি ন। জগদীশ্বব্ স্বয়ং আমাকে কে. সি. এস. আই. 
করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি যে 10881)90 01001009 3810 ০৫ [70018 1? 

১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাবন্ষে কেশবচন্দ্রের আরও কয়েকটি কার্ধ্য এখানে 

উল্লেখযোগ্য । কলুটোলার টপতৃক ভবন ত্যাগ করিয়! তিনি ১৮৭৭ 

্ীষ্টান্দের ১২ নবেম্বর আপার সারকুলার রোডস্থিত নৃতন বাটিতে 
( কমলকুটির, বর্তমানে ভিক্টোরিয়া কলেজ ) চলিয়। আসেন । সমাজের 

প্রচারকগণের জন্য পৃথক পৃথক বাঁসভবন লইয়া “মঙ্গলবাঁভী,গ এই সমক্স 

স্থাপিত হইল । বঙ্গীয় সমাঁজ-বিজ্ঞান সভায় মিন মেরী কার্পেন্টারের 
মৃত্যু উপলক্ষে তীহার মশ্বস্পর্শী বক্তৃতার কথ! বলিয়াছি। মাদ্রাজেব 
ছুক্ডিক্ষে সাহাধ্য প্রেরণের ব্যবস্থাও তাহার উদ্যোগে করা হয় ১৮৭৭ 

্রীষ্টাব্ধের মাঝামাঝি সময়ে । কলিকাতা স্কুলের নাম এই বৎসর হইতে 

“এলবার্ট স্কুল? রাখা হইল । ১৮৭৮, ২৪শে জাহ্ুয়ারী তিনি “আঁশালতা 

দল” (13810 0£ 70016 ) গঠন করেন, উদ্দেগয-__স্ুরাপান নিবারণে 

যুবকচিত্তের উদ্বোধন । পরবর্তী মে মামে কেশবচন্দ্রের সম্পাদনায় 

“বালক-বন্ধু” নামে একখানি সচিত্র পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হয়। 

“ম্বলভ সমাচার ছিল সাধারণ শিক্ষিতদের পাঠ্য, 'বাঁলক-বন্ধু বালক 

বালিকাদিগের বোধগম্য সরল ভাষায় লিখিত পল্জিক!1। 



কচবিহাল-বিবাহ ও তাহার প্রতিক্রিয়া 

কিন্তু ১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্দের প্রথমাদ্ধেই কেশবচন্দ্র এক ভীষণ আবর্তের 

মধ্যে পড়িলেন। ইহার মূল কুচবিহারের রাজকুমারের সঙ্গে তাহার 

কিঞ্চিদধিক তের বৎসর বয়সেব জ্যোষ্ঠা কন্তা স্থনীতি দেবীর বিবাহ 

(৬ই মার্চ, ১৮৭৮)। ভারতবীয় ব্রাহ্ষঘমাজের একদল ব্রাক্গ 

কেশবচন্দ্রের উপ পূর্ব্ব হইতেই নানা কারণে বিরূপ হইয়াছিলেন। এই 
বিবাহ লইয়া তাহারা ভীষণ আন্দোলন স্থরু করিয়া দিলেন । ১৮৭২ 

খ্রষ্টাবের তিন আইন অনুযায়ী এই বিবাহ নিষ্পন্ন হয় নাই_-ইহাই ছিল 

প্রতিবাদকারীদের মৌলিক আপত্তি । তীহাঁবা কেশবচন্দ্রেব মতামত ও 

আচরণের মধ্যে সামগ্তস্হীনত দৃষ্টে এতই আপত্তি জানাইতে লাগিলেন 

ষে, উভয় দলের মিলনের আশা সুদূরপরাহত হইল। এই বিরোধী দল 

১৮৭৮ গ্রীষ্টাব্ষের ১৫ই তম কলিকাতা টাউন হলে এক জনসভার অনুষ্ঠান 

করিয়া “সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করিলেন । নৃতন সমাজ প্রতিষ্ঠায় 

শিবচন্দ্র দেব, পণ্ডিত শিবনাঁথ শাজ্সী, আনন্দমোহন বন, বিজয়কৃষঃ 

গোম্বামী, ছুগামোহুন দল, উমেশচন্ত্র দত্ত প্রভৃতি বিশেষ অগ্রণী 

হইয়াছিলেন। ভাবতবধীয় ব্রাহ্গঘমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, ইহাৰ 
কায্যকলাপ নৃতন সমাজ অনেকাংশে অন্থসরূণ করেন। মন্দির স্থাপন, 

প্রচারক নিয়ে'গ, পত্র-পান্জক। প্রকাশ, বিগ্ভালয়াদি প্রতিষ্টা, যুবসভা। 

প্রভৃতি বহুবিধ কাষ্যে নৃতন সমাজ-পরিচালকগণ হাত দিলেন। 
কেশবচন্দ্রের পক্ষে এই বিচ্ছেদ খুবই মম্মান্তিক হইয়াছিল সন্দেহ 

নাই, কিন্ত ধাহার। তাহার সঙ্গে রহিলেন তাহাদের লইয়াই তিনি 

কশ্মক্ষেত্রে অবতীণ হুইলেন। তাহার প্রতিভা নৃতন নৃতন কন্ম 



বিভিন্ন ধশ্মশাস্ত্র চচ্চার ব্যবস্থ। ৬৯ 

প্রণালীর মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। ১৮৭০ খ্রীষ্াকে অনুগ্ঠিত 

তারত-সংস্কার সভার বাষিক সভায় তাহার এই কর্দপ্রণালীর আভাস 

আমর। পাইয়াছি। এলবার্ট স্কুলে তিনি ক্রহ্ষবিদ্যালম় পুনংস্থাপন 

করিলেন। কেশবচন্দ্র ইতিপূর্বে বয়স্ক। মহিলাদিগের মধ্যে ঈশ্বর-গ্রীতি 
ও সেবার ভাব উদ্রেক করিবার নিমিত্ত ত্রাঙ্দিকা সমাজ গঠন 

করিয়াছিলেন । সাধরণ ব্রাহ্ধরা আলাদা] হইয়া গেলে, তাহাদের 

পত্বীগণ আনন্দমোহন বন্ুব সহধন্মিণী ন্বর্ণপ্রভা বস্থুর নেতৃত্বে 

বঙ্গমহিল। সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় 

তাহার অনুবধিনীদের দ্বার। আধ্য নারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। কেশব 

সহধশ্মিণী জগন্মোহিনী দেবী এই সমাজের নেতৃস্থানীয়। হইলেন । 

আষ নারী সমাজের মুখপত্রম্বর্ূপ “পরিচারিক।” মাঁসিকপত্র বাহির করেন 

প্রতাচন্দ্র মজুমদার । 

বিভিন ধর্শশাস্ত্র চর্চার ব্যবহ্থ 

কেশবচন্দ্র এই সময়ে আর ঘষে একটি কাধ্যের স্থচনা করিলেন তাহা 

দেশের, সমাজের এবং বাংল। সাহিত্যের বিশেষ হিতকারী হইয়াছিল। 

ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধশ্ম-সম্প্রদদায়ের আন্তরিক মিলনের পক্ষে এই উপায়টির 

সার্থকতা! যথেষ্ট । কেশবচন্দ্র তাঁহার অন্থবর্তীদদের মধ্যে কয়েকজনের 

উপব বিভিন্ন ধশ্মশাস্ত্র ও সাহিত্য-চচ্চার ভার প্রদান করিলেন। খ্রীষ্টান 

শাস্্ অনুশীলন ও আলোচনাব নিমিত্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার নিয়োজিত 

হইলেন। প্রতাঁপচন্দ্র অতি নিষ্ঠার সহিত জীবনের অবশিষ্ট কাল খ্রীষ্টান 

ধশ্দ € শান আলোচনায় কাটান । তৎ্সম্পাদিত ইংরেজী পত্রিক। এবং 
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তাহার রচিত ইংরেজী পুস্তকাবলী তাহার প্রমাণ। অঘোরনাথ গুপ্ত বা 

সাধু-অঘোরনাথ বৌদ্ধ-শাস্্র আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি মাত্র ছুই 
বৎসর পরে ১৮৮১ গ্রীষ্টাঝে ইহুধাম ত্যাগ করেন । কিন্তু এই অল্প সময়ের 

মধ্যে তিনি বুদ্ধদেব এবং বৌদ্ধধশ্শের উপব পুস্তক লিখিয়া বিশেষ 
খ্যাতিলাঁভ করেন। তাহার পুস্তকাবলী অন্ুসন্ধিংসা ও গবেষণার 

পরিচায়ক । গিরিশচন্দ্র সেন গ্রহণ করেন মুসলমান ধশ্ম ও শান্ত 

আলোচনার ভার। তীহার কোরাঁণের মৃলাঙ্ছগ বঙ্গানুবাদ প্রসিদ্ধ। 

গিরিশচন্রের মহম্মদীয় শাস্্রভিত্তিক অন্তান্ত রচনাঁও বিশেষ প্রশংস। 
অঞ্জন করিয়াছে । সাঁধাঁধণের নিকট তিনি “মীলবী গিরিশচন্দ্র নামে 

পরিচিত হন। হিন্দুধশ্ম ও শান আলোচনার ভার লন উপাধ্যায় 

গৌরগোবিন্দ রায়। তাঁহার গীতা ও অন্ঠান্য শান্ত্র-গ্রস্থের উপবে ভাগ্তাঁদি 
রচনা বিশেষ পাঁ্ত্যের পরিচয় দেয়। ত্রেলোকানাথ সান্তাঁল “চিরপ্তীব 

শন্মাঃ সঙ্গীত-নায়করূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ছিলেন 

ব্রাঙ্ষঘমাজের “চারণ'-কবি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধশ্মের আলোচনায় তিনি 
ব্যাপুত হইলেন । কেশবচন্দ্র ১৮৭৭ শ্রীষ্টাব্বের শেষে বিহারের নাঁন। স্থলে 

ধর্মপ্রচারার্৫থ গমন করেন। ইহার পব তিনি ক্রাহ্মপমাজ পুনর্গঠনেও 

বিশেষ অবহিত হইলেন । এই সময়কার উপদেশ, প্রার্থনা ও বক্তৃতা 

কেশব-অঙ্বর্তী ত্রাহ্মদের মনে নৃতন উদ্দীপনার স্থ্টি করে। বাংলা 
সাহিত্যও এ সমুদয়ের দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধ হইয়াঁছে। 

নবঘিধান 
কেশবচন্দ্র প্রতিভাবান পুরুষ; ধর্মক্ষেত্রেও তাহার প্রতিভা ক্রমশঃ 

স্কুরিত হইতেছিল। হিন্দুধর্মের সার লইয়া ত্রাহ্মধর্দ, আবার 
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ব্রা্মষধশ্ম সার্থক হইবে জগতের সকল ধর্দের সময়-সাধন দ্বারা । 

কেশবচন্ত্র নিজ জীবনে--টৈনন্দিন আচার-আচরণে জগতের বিভিন্ন 

ধর্দের প্রবর্তক ও মহাঁপুরুষদের রীতি অনুষ্টানে মন দিলেন, যীশ্ুত্রী্, 

শাক্যমুনি, মহন্মদ, চৈতন্য-বিভিন্ন মহাঁজনগণের সাধনতজনে নিজেকে 

অভ্যন্ত করিতে লাগিলেন; আর এই পথেই কেশবচন্দ্র যে নত্য 

আবিষ্কার করিলেন তাহার নাম দিলেন 'নববিধান”। স্বল্পকথায় তিনি 

'নববিধানে”র এইব্প ব্যাখ্যা করিলেন £ 

“গগনে উড়িতেছিল কেবল হিন্দুধন্মের নিশান, হিন্দুধর্মের 

নিশানের পরিবর্তে এখন গগনে সার্ধভৌমিক নববিধানের নিশান 
উড়িল। হিন্দস্থানের ব্রহ্ম এখন সমস্ত জগতের ব্রদ্ধ হইলেন, 

বেদান্তের সঙ্গে এখন বেদ, পুবাণ, বাইবেল, কোরাণ, ললিতবিস্তর 

প্রভৃতি সমুদায় ধর্মশীস্ত্র মিলিল। নববিধানের বেদের অন্ত নাই, 
কেনন। সত্যই ইহার বেদ। ইনি দেশকাঁলে বদ্ধ নহেন, সমুদায় 

বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত । ইহাতে সমস্ত নীতি ও সমন্ত ধর্ম একীভূত । 
সকল বিজ্ঞান ইহার অন্তর্গত। যোগাদি ধর্মের সমুদ্ধায় অঙ্গকে 

ইনি আপন বলিয়া গ্রহণ করেন। দমকল প্রকার সাধনের প্রতি 

ইনি অনুরাগী । জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্মরাঁজ্য সমুদায় ইহার 
রাজ্যের অস্তর্গত। নববিধান বিজ্ঞানের ধশ্ম--ইহার মধ্যে কোন 

প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার, অথবা বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কোন মত স্থান 

পাইতে পারে না। ইনি সকল শাস্ত্রকে এক মীমাংসার শাস্ত্রে 
পরিণত করিবেন, সকল দলের মধ্যে সন্গিস্থাপন করিবেন ।৮% 
কেশবচন্দ্র অন্যত্র বলিয়াছেন, পৃথিবীর জন্ত ন। হউক অন্ততঃ 

ভারতের জন্ত এই নববিধান একটি আশীর্ববাদতুল্য । এই বিষয়ের 

* আচাধ্য কেশবচক্ত, তৃতীয় খণ্ড; পৃ. ১৬৫৭-৮ | 
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ব্যাখ্যান তাহার উপদেশাবলীতে প্রদত্ত হইয়াছে । কেশবচক্জ্র আমৃত্যু 
নববিধানের সাধন ও প্রচারকল্ে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন । 
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হইতে প্রকাশিত ) তিনি প্রতি সপ্তাহে এই বিষয়টির ব্যাখ্য। প্রদান 
করিতে থাকেন। অন্তান্ত কাধ্যেও তিনি সমান তৎপর ছিলেন। 

কলিকাতাঁর অক্সফোর্ড মিশনের প্রতিষ্ঠা, মুক্তিফৌজের অভিনন্দন 
এবং সরকারী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন, কলিকাতায় স্বষ্ঠুভাবে 

বেদচচ্চার জন্য বেদ-বিগ্ভালয় পত্তন, নৃতন করিয়। স্ত্রীবিগ্যালয় 

প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বু বিষয়ে তিনি সোৎসাহে অগ্রসর হইয়াছিলেন। 

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর-প্রমুখ মনীষীবুন্দ ও বিভিন্ন দেশী-বিদেশী ধণ্ম- 

প্রাণ ব্যক্কির সঙ্গে তাহার পত্রালাপও চলিতেছিল অবিরত। 

স্লীশিক্ষ] প্রদেফটা 
১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে ব্রাহ্ম যুবকগণ 

কর্তৃক ব্রাহ্গবন্ধু সভ। প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সতাঁব ছুইটি উদ্দেশ্ট__ 

দেশোন্নতি এবং ত্রাহ্মধশ্ম প্রচার । “তত্ববোধিনী পজ্জ্িকা অগ্রহায়ণ 

১৭৮৫ শক (ইং ১৮৬৪ ) সংখ্যাতে লেখেন, “ৰয়স্থ। নারীগণের শিক্ষার্থে 

সভ্যেরা এক অভিনব প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন,*."”। সাধারণ 

বিদ্যা্জয়সমূহের পরিপূরকরূপে ব্রাক্মবন্থু সভা “অস্তঃপুর আ্ীশিক্ষা*র 

প্রবর্তন করেন। সভার পক্ষ হইতে “অস্তঃপুর স্ত্ীশিক্ষা” সম্বন্ধে সম্পাদক 
হবলাল রায় ইহার উদ্দেশ্ট নিয়নূপ ব্যক্ত করেন : 

“ঈশ্বর প্রসাদে এতদ্দেশে স্্রীশিক্ষার নিমিত্ত কতিপয় বি্ালস্ক 

সংস্থাপিত হইয়াছে । কিন্তু বালিকাগণপ বিগ্যালয়ে দুই তিন 
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বৎসরের অধিক পড়িতে না পারায় ষথাবাঞ্থিত ফল উৎপন্ন হইতেছে 

না। যাহাতে বালিকাগণ উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিতে পারে 

এইরূপ একটি কলিকাঁতার ব্রাঙ্গবন্থু সভা অবলম্বন করিয়াছেন । 

এই প্রণালীক্রমে বালিকাগণ বিদ্যালয়ে না গিয়া বাটীতে 

নিষুক্ত শিক্ষক দ্বারা বা পরিবারস্থ কোন ব্যক্তি ছার! স্থশিক্ষিত 

হইতে পাবিবেক। পাঠের বিবরণ বধে চারিবাঁর উক্ত সভায় 

প্রেরণ করিতে হুইবেক । বৎসরে ছুই বার বালিকার্দিগকে পরীক্ষা 

করিয়া উপযুক্ত পাত্রীদিগকে পারিতোষিক দেওয়া ষাইবেক। 

ধযাহার। এই প্রণালী অবলম্বন করিয় "মাপন আপন পরিবারস্থ 

বালিকাদিগকে শিক্ষা! দিতে চাহেন তাহার! ভাহাদিগের নাঁম, ধাঁ, 

বয়স, পাঠ্য পুস্তক ও পাঠে কতটুকু উন্নতি হইয়াছে, এই সমুদ্ধায় 

বিবরণ সহ আমাকে পত্র লিখিবেন । আমার নামে পত্র কলুটোলার 

শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র দেন মহাশয়ের নিকট পাঠাইবেন।” 

শিক্ষার্থীদের পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রতি শ্রেণীর পাঠ 

পুস্তক নির্ধারিত করা হইল । ব্রাঙ্গবন্ধু সভ। প্রায় হুই বতসরকাঁল পরে 

অস্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্ধ্য বামাবোধিনী সভার হম্তে অর্পণ করেন। 

শেষোক্ত সভা উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্ম যুব-নেতাদের 

দ্বারা ইহার মুখপত্র 'বামাবোধিনী পত্রিকা” পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত 

হয়। প্রতিষ্ঠাবধি অন্তঃপুর স্বীশিক্ষার কাধ্যকলাপ সম্বক্ধে অক্টোবর 

১৮৬৭ € আশ্বিন ১২৭৪) সংখ্যায় 'বামাবোধিনী পত্রিকা? লেখেন £ 
“বিগত ১৮৬২ শ্রাঃ অবে,* ১২৭* বঙ্গাব্দে এই কলিকাত। 

মহানগয়ীতে 'থিস্টিক্ ফ্রেগুস্ সোসাইটি” নামে একটি ক্রাঙ্ষবন্ধু 

সভ1 সংস্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিবিধানার্ধে কিয়ন্সাস পরে 

% ইহ ভুল, '১৮৬৩ খ্রীঃ অব হইবে। 



৭৪ কেশবচন্দ্র সেন 

উক্ত সভার অন্তর্গত অস্তঃপুব স্ত্রীশিক্ষাসভা নামে একটি স্বতন্ত্র সভা! 

প্রতিষ্ঠিত হয় ।'-১২৭১ বঙ্গাব্জের ১ল। বৈশাখ কলিকাতা ব্রাহ্মবন্ধু 

সভ1 অস্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত ১২টি ছাজ্রীকে পুরস্কার প্রদান 

কবেন। এই পুবস্কার প্রদত্ত হইলে, অনস্তর ১২৭১ বঙ্গাব্দের শেষে 

ব্রাহ্মবন্ধু সভা এই অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালীর ভার বামাবোধিনী 

সভার হস্তে অর্পণ করেন। তদবধি বামাবোধিনী সভা তাহা 

গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে পূর্বাবলম্বিত প্রণালীর সহিত তাহা 
একত্রিত করেন এবং ১২৭২ বঙ্গাব্দের প্রাবস্তে বৈশাখ মাসের 

বামাবোধিনী পত্রিকাঁব সভাদ্িগেব অন্গুমত পবীক্ষা-পুস্তক সকলেব 

একটি নৃতন তালিকা প্রকাশ করেন । তাহাতে অন্তঃপুব ত্্ীশিক্ষাব 
সময় পাচ বৎসরে বিভক্ত কবা হয়---১১৭০।১২৭১ এই ছুই বৎসর 

ব্রাঙ্গবন্ধু সভাব হস্তে তাহার ভার থাকে । এবং ১২৭২।৭৩।৭৪ 

এই তিন বৎসর উহ] বামাবোৌধিনী নভার হস্তে আসিয়াছে ।” 

ততৎ্কাল প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষার পবিপুরক হিসাবে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা 

€েশব-মগুলী কতৃক পরিকল্পিত ও অন্স্থত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 

বালিকা-বিগ্ভালয় গুলিবও যাহাতে সম্যক উন্নতি হয, সে উদ্দেশ্তেও 

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ হইতে আয়োজন চলিতে থাকে । শিক্ষয়িত্রী 

প্রস্তুত করা ঘ্বারাই প্রধানতঃ উহা সম্ভব। এ বৎসর নবেম্বর মাসে 
ভারত-হিতৈষিণী কুমারী মেরী কার্পেপ্টার ভাবতবর্ষে আগমন করেন । 

তিনি শিক্ষমিত্রী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠীর পক্ষপাতী ছিলেন এবং কলিকাতায় 

আপিয়া নারী-শিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী পণ্ডিত শ্বঈরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 
কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনায় রত হইলেন । 

তৎকালীন সামাজিক অবস্থার কথ। বিবেচনা করিয়া ইহার সাফল্য 
সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয় সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। কেশবচন্দ্র কিন্ত 



স্ত্রীশিক্ষা। প্রচেষ্টা ৭৫ 

কারপ্পেন্টারের প্রচ্ষ্টায় সহযোগিতা করিতে উত্নুক হইলেন। 

কলিকাঁতার বেখুন স্কুলের সঙ্গে একটি শিক্ষয়িত্রী বিগ্যাঁলয় প্রতিষ্ঠার 

জন্য ভাবত-নরকারকে কার্পেপ্টার একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রে 

বিশেষ কাঁজ হইল । কিছুকাল আলোপ আলোচনার পর সরকার 

এইরূপ একটি বিগ্ভালম প্রতিষ্ঠায় সম্মতি দিলেন। ১৮৫৯ গ্রীষ্টাব্দের 

জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগ হইতে তিন বংপরের জন্ত পরীক্ষামূলক 

ভাবে একজন ইউরোপীয় মহিলা শিক্ষাব্রতীর তত্বাবধানে বেখুন স্কুলের 

সঙ্গে ফিমেল নর্মযাঁল স্কুল বা শিক্ষমিত্রী বিদ্যালয়ের কাধ্য আরম্ভ হইল । 

কেশবচন্দ্ের সহাঁধতাঁয় কুমারী কারপ্পেন্টারের উদ্দেশ্ট কাধ্যকরী হওয়া 

সম্ভবপর হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । 

বিলাঁত হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া কেশবচন্দ্র “[1001190 

1১৪0110) 48800191070” বা! ভাবত-সংস্কার সভা স্থাপন করেন 

বলিয়াছি। সভার অন্তর্গত “ন্ত্রী-জাতির উন্নতি-সাধন” বিভাগের 

সভাপতি হন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং সম্পাদক উমেশচন্দ দত্ত । 

উমেশচন্দ্র ইতিপূর্ববেই বাঁমাবোৌধিনী পত্রিকা” সম্পাদন ও পরিচালন 

কাধ্যে আত্মনিয়োগ কবিয়া নাঁনীপ্রকারে নাঁরীজাতির সেবা করিয়! 

আনিতেছিলেন। কাঙ্গেই উপযুক্ত পাত্রেই এই বিভাগের সম্পাদনভার 

অপিত হইল। এই বিভাগের কাধ্য সাধিত হইবার কথা হয় 

"বালিকা-বিছ্ালয়, অস্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাগণের উপষোগী পন্ৰিকা 

প্রচার, সময়ে সময়ে পুম্তকাদি প্রকাশ এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও 

পারিতোষিক দান” ইত্যাদি* দ্বার] । 

স্্রীজাতির উন্নতি-সাধন বিভাগের কাধ্যও শীদ্রই আরম্ভ হইল। 

বেখুন স্কুল-সংলগ্ন নর্ম্যাল স্কুলের অবস্থা ১৮৭১ প্রীষ্টাবব নাগাদ শোচনীয় 

* বামাবোধিনী পত্রিক।-্অগ্রহায়ণ ১২৭৭ (ডিসেম্বর ১৮৭, )। 



৭৬ কেশবচশ্ত্র সেন 

হইয়! দাড়ায় । কেশবচন্দ্র স্বতঃপ্রণোদিত হইয়৷ উক্ত বিভাগে একটি 

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ১৮৭১ মনের ১ল! ফেব্রুয়ারী স্থাপন করিলেন। 

“বাষাবোধিনী পক্জিক” মার্চ ১৮৭১ সংখ্যায় বিদ্যালয় সম্বন্ধে লেখেন-- 

“ভারত-সংস্কার সভার অধীনে যে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় 

হইয়াছে, ইতিমধ্যে তাহার ছাত্রী সংখ্য। ১৭টি হইয়াছে । শ্রদ্ধাস্পদ 

শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রতিদিন বাঙ্গাল! শিক্ষা দেন এবং 

একটি বিবি (মিস নিকলসন ) ইংরাজী ও শির্কাধ্য শিখান। 

ভক্তিভাজন বাবু কেশবচন্দ্র সেন মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞানশাস্থের 

উপকারী বিষয় সকল অতি সহজে বুঝাইয়! দিয় থাকেন ।” 

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অল্প দিন পরেই, এই বৎসরের মে মাসে 

কেশবচন্দ্রেব প্রেরণায় এবং ছাত্রীদের উদ্যোগে নারীজাতির কল্যাণকর 

বিভিন্ন বিষয়ের যথাযথ আলোচনার উদ্দেশ্যে “বামাহিতৈষিণী সভা 

প্রতিষ্ঠিত হয়।* কেশবচন্দ্র সেন ইহার সভাপতি হইলেন । 

প্রথম বদ্সর বিজয়কৃষ্চ গোহ্বামী এবং অঘোরনাথ গ্রপ্ক এই 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্দীন-কাধ্যে ব্রতী হন। ছাত্রীগণ প্রায় সকলেই বয়স্থা ; 

অল্পকালের মধ্যে তাহার পাঠে উতৎ্কষধ দেখাইতে সমর্থ হইলেন। 

তাহাদের প্রথম ত্রেমাসিক পরীক্ষাতেই ইহার প্রমাণ পাওয়া গেল। 

ছাত্রীসংখ্যাও ক্রমে বাড়িয়া জুলাই মাস (১৮৭১) নাগাদ বাইশ জনে 

ঈাড়ায়। বিগ্যালয়ের আয়-ব্যয় এবং ষাণ্মাসিক পরীক্ষাদি সম্বন্ধে 

“বামাবোধিনী পত্রিক।” শ্রাবণ ১২৭৮ লেখেন, 

“বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় নৃযানাধিক ১৫২ দেঁড়শত টাকা 

হইয়া থাকে, তজ্জন্ত বামাকুলছিতৈষী মহাত্মাগণের দাতব্যের উপরই 

সম্পূর্ণ নির্ভর । এইরূপ অবস্থায় বিদ্যালয়টির কাঁধ্য চলিয়৷ গত 

* বামাবৌধিনী পত্রিক1-বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭১)। 
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মাসের প্রথমে ইহার যাণ্মাষিক পরীক্ষা ও পারিতভোধিক বিতরণ 

হইয়াছে ।-. 

“৮ই আগষ্ট ছাত্রীগণের পারিতোধিক বিতরণ কাধ্য সম্পন্ন 
হয় | :5 

উক্ত পত্রিকা পারিতোঁধিক-প্রাঞ্ত ছাত্রীদের নাম এইরূপ উল্লেখ 

করেন, 

১ম শ্রেণী। শ্রীমতী রাজলক্ক্রী সেন, কুমারী সৌদামিনী 

কাস্তগিরী, কুমারী রাধারাণী লাহিভী। 

২য় শ্রেণী। শ্রীমতী যোগমায়। গোস্বামী, জগন্মোহিনী বায়, 

জগত্তারিণী বহু, সারদা সুন্দরী ঘোঁষ, কুমারী সরলা বস্। 

ওয় শ্রেণী। শ্রীমতী মনোমোহিনী সেন, কৃষ্ণবিনোদিনী বন্ধ, 

বসম্তকুমারী মৈত্র । 

“বামাবোধিনী পত্রিকায় পারিতোষিক-প্রাঞ্ত ছাত্রীদের উতকৃ্ 

রচনাবলী প্রকাশিত হইতে আবরস্ত হইল। এখানে এই পত্রিকাখানির 

সঙ্গে স্ত্রীজাঁতির উন্নতি-বিধান বিভাগ তথা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের 

সম্পর্কের কথাও একটু বল। আবশ্তক। আমরা দেখিয়াছি, উক্ত 

পত্রিকার সম্পাদক উধ্ষেশচন্দ্র দত্ত সত্রীজাতির উন্নতি-বিধান বিভাগের ও 

সম্পাদক । এই বিভাগের একখানি মুখপত্রের আবশ্যকত। অনুভূত 

হইতেছিল, বামাবোধিনী পত্রিকাই এ অভাব পুরণ করিল। ভাদ্র 

১২৭৮ সন (সেপ্টেম্বর ১৮৭১) হইতে পত্রিকাখানি ইহার মুখপত্র 

বূপে গৃহীত হয়।* বাম।-রচন। অধ্যায়ে ছাত্রীর্ধের উত্কৃষ্ট রচনাঁপমূহ 

* শ্বর্তমান ভাগ্র মাস হইতে ইচছার সম্পাদকীয় ভার ভারত-সংক্কারক সম্ভার বাম!- 

কুলোন্নতি সাধক ( চ577)416 112)010%520)571 0 বিভাগের হন্তে অপিত হইয়াছে। 

বামীবোধিনী পত্িকার হ্বত ধেষন বামাবোধিনী সভার ছিল সেইরূপ থাকিবে । ইচ্ছার 
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ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে লাগিল। বামাহিতৈষিণী সভাষ পঠিত 

ছাত্রীগণের প্রবন্ধাদিও ইহাতে স্থান পাইতে থাকে । 

পরবস্তী ডিসেম্বব মাসে (১৮৭১) শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালযের ছাত্রীদের 

প্রথম বাৎনবিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয। পণ্ডিত ( পরে মহাঁমহোপাধ্যায় ) 

মহেশচন্দ্র ন্যায়বত্ব, পাত্রী রুষ্ণমোৌহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সে যুগের 

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্গণ বিভিন্ন বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ কবেন। ছাত্রীব 

বাংলা শিক্ষায় কতখানি উৎকর্ষলা৬ কবিষাঁছিলেন কৃষ্খমোহনের 

অস্তব্য* হইতে তাহা বিশেষ উপলব্ধি হয়। 

শিক্ষযিত্রী বিদ্যালয়ের পূব ইংবেজী নাম 401500816 ০208] 80৫ 
40016 ০09০1 বিদ্যালয়টি কলিকাতাঁব মীর্জাপুব দ্বাটে প্রথম 

আঁরস্ত হয়। ১৮৭২ গ্রীষ্টাব্ডেব প্রারন্তে কলিকাতা র সন্গিকটবস্তী বেলঘরিষায় 

ভারত-আশ্রম গ্রতিষ্িত হইলে ইহা তথায় স্থানান্তরিত হদ। এখানে 

তিন মাঁপ অবস্থানের পর আশ্রমের সঙ্গে বিদ্ভালষটি মহারাণী স্বর্ণময়ীর 

কাকুড়গাছি উদ্চানবাটিকাঁষ চলিয়া যাঁয়। এইখানেই ৬ই এপ্রিল 
(১৮৭২) তারিখে তৎকালীন বড়লাটেব পত্রী লেডভী নেপিয়ারের 

পৌবোহিত্যে প্রথম বাৎ্দরিক পারিতোষিক প্রদান উত্সব সম্পন্ন হয়। 
উৎমব অন্তে ফাদার লাফে বিজ্ঞান বিষয়ে একটি সুন্দর বক্তৃতা দেন 

(বামীবোধিনী পত্তিকা চৈত্র,» ১২৭৮)। কাকুডগাছি হইতে অল্প 
কাল পবেই ভাঁবত-আশ্রম কলিকাত। মীর্জীপুর ট্রাটে উঠিয়! আঁসিলে 

আ্্ীবিছ্যালয়ও এখানে স্থানাস্তরিত হইল । 

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যয়-_১৮৭২ গ্রীষ্টাবেব প্রারস্তে প্রায় 

লেখন কাধ্য কেবল ভারত-সংক্কার সভার উদ্জ বিভাগ হইতে সম্পন্ন হইবে ।”- বামবোধিনী 

গত্রিকাঁ, ভাদ্র ১২৭৮। 

+ বামীবোধিনী পত্রিকা, চৈত্র ১২৭৮। 
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এক শত আশী টাকা--দেশী-বিদেশী কয়েকজন মহাচুভব ব্যক্তির 

অর্থসাহাষ্যে মিটানো হইতেছিল। কিন্তু শুধু মাত্রঠাদার উপর নির্ভর 

করিয়া ইহার স্থাক্রিত্ব বিধান সম্ভব নহে । ম্তরাং সরকারের সঙ্গে 

কেশবচন্দর এ সমন্ধে পত্র-ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টার্ষের 

৩১শে জানুয়ারী বেখুন স্কুল সংলগ্ন শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় সরকার তুলিয়। 

দিলেন। এই সময় ছোঁটলাট সার জর্জ ক্যাম্বেল এই মর্শে মন্তব্য 
কবেন ষে, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য 

কাহারও পক্ষে এরূপ বিদ্যালয় স্থষ্ুব্ূপে পরিচালনা কবা সম্ভব নহে। 

কেশবচন্দ্র পববস্তী ২র ফেব্রুয়াবী সরকারের জ্বাতার্থ তাহার শিক্ষয়িত্রী 

বিছ্ভালয়ের বিষয়ে একখানি পঞ্জ লেখেন। ইহাতে বলেন যে, 

তাঁহার বিছ্যালয় দ্বারা সরকারের উদ্দেশ্য অনেকটা সিদ্ধ হইয়! 

আসিতেছে । সুতরাং সরকারী সাহায্য ন্যায়তঃ ইহার প্রাপ্য। এই 

পত্র হইতে বিছ্ভালয়ের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আমর। সম্যক জানিতে পারি । 

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের চব্বিশটি ছাত্রী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন । 

এতঘ্যতীত ছয়টি বালিক। লইয়া ইহার সঙ্গে একটি বালিক। বিদ্যালয়ও 

প্রতিষ্ঠিত হয়। শিক্ষমিত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের তালিক। 

এই পত্রে প্রদত্ত হইয়াছে । এখানে কিরূপ উন্নত ধরণের শিক্ষা! 

দেওয়। হইত প্রথম শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের নাম দৃষ্টে তাহা বেশ বুঝা 

যায়। বাল্সীকি বামায়ণ। নারী জাতি-বিষয়ক প্রস্তাব, মেঘনাদবধ 

কাব্য, পদ্মিনী উপাখ্যান, অলঙ্কার শান্তর, ভারতবর্ষের ইতিহাস, ভূগোল, 

প্রাকৃতিক ভূগোল, পদার্থ বিদ্তা, গণিত ও শারীর বিগ্যা-বাংল। পাঠ্য 

পুত্তক। প্রথম শ্রেণীর ইংরেজী পাঠ্য পুস্তক ছিল--৮. 0. 80818 

71617309000 01 18980600১ $1. 69119910998 09959 ০01 

1%9801106) 11610101578 (0078/700057 1 
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দ্বিতীয় বসরে শিক্ষয়িত্রী বি্ভালয়ের আরও উন্নতি হইল। 

কেশবচন্দ্র ইহার উন্নতি বিষয়ে সবিশেষ ধত্বুপর হইলেন। শিবনাথ 

ভট্টাচাধ্য ( পরে শিবনাথ শাস্ত্রী) কেশবেব প্রতি নিতান্ত ভক্তিমান্ 

ছিলেন। তিনি এই বংসর সবে এম-এ পাস করিয়া ভারত-আশ্রমে 

আসিয়। যোগ দিলেন। এখানকার বিষ্যালযে শিক্ষকতা কার্যেও 

তিনি ব্রতী হন। শিবনাথ লিখিয়াছেন--কেশবচন্জ্র বিদ্যালয়ে শিক্ষা 

ইউনিভারদিটির রীতি অনুসরণ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন ন1। 

মেয়েদেব জ্যামিতি লজিক মেটাফিজিক্ণ্ পড়াইবাব কথা উত্থাপন 

করিলে তিনি নাঁকি বলিয়াছিলেন, “এ সকল পড়াইয়া কি হইবে? 

মেয়েদের আবাব জ্যামিতি পভ়িয়। কি হইবে? তদপেক্ষ। 91610057069 

01100170198 ০1? ৪০180098 মুখে মুখে শিখাও।” অতঃপর শিবনাথ 

বলিতেছেন, “আমি ৪0167009 এব মধ্যে 1209069] 8018708 আনিলাম । 

তখন আমি তাঁজ। কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি, 1091069] 

৪0162008এ মাথ! পুরিয়া রুহিযাছে, আমার ছাঁত্রীর্দিগকে তাহা ন। 

পড়াইলে কি থাকিতে পাবি? আমি মুখে মুখে 00906%1 801900 

বিষষে ও 10810 বিষয়ে উপদেশ দিতাম, ছাত্রীবা লিখিয়া লইতেন। 

সে সকল 17209 এখনও আমার পুবাতন ছাত্রীদ্দেব কাহাবও কাহারও 

নিকট থাকিতে পাবে 1৯ 

* এখানে শিবনাথ তাহার বকৃতার যে সব 7০95ছাত্রীথণ কর্তৃক লিখিয়। রাখ!র 
কথ। বলিয়াছেন তৎদমুদ্রয় “মনোবিজ্ঞান শিরোনামে 'বামাবোধিনী পত্জিক!--শ্রাবণ 
১২৮*, মাধ-ফান্তন ১২৮১, বৈশাখ এবং কান্তিক-অগ্রহায়ণ ১২৮২ স'খ্যায প্রকাশিত 
হইয়াছে। শেষোক্ত (কার্তিক-অগ্রহাযর়ণ ) সংখ্যার প্রকাশিত অংশের পাদটাকার 
'বামাবোধিনী পত্রিক1-সম্পাদক লেখেন, 

“পণ্ডিত শিবনাথ শাস্সী এম, এ ভারত সংস্কার সন্তার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের 
ছাত্রীগণকে মনোবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল উপদেশ দেন ছাত্রীগণ তাহ লিখিয়। লই! 
পুস্তকাঁকারে বন্ধ করিয়াছিলেন। তাহাই ক্রমশঃ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইল ।” 
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আমার প্রধান ছাত্রী ছিলেন তিন জন, রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী 
খাস্তগির (যিনি পরে 178. 78, 10. 987০$% হইয়াছিলেন ) ও 

'প্রসন্নকুমীর সেনের স্ত্রী রাজলক্ী সেন। ইহারা সকলেই তখন বয়স্থা 
ও জ্ঞানাজরাগিণী। ইহাদের পড়াইতে আমার অতিশয় আনন্দ 
হইত ।* 

শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে বয়স্কা নারীগণ অধ্যয়নে লিপ্ত ছিলেন। 

শিবনাথ লিখিয়াছেন--কেশব-পত্বীও এখানে অধায়ন করিতেন এবং 

তিনি ত্তাহাঁকেও পড়াইতেন। বি্যালয়ের কাধ্য স্ুষ্টক্ূপে পরিচালিত 

হওয়ায় গবর্ণমেপ্ট ইহাকে পাহায্যদানে অগ্রপর হইলেন। ক্ষেত্র ষে 

আগে হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা আমর! পূর্বে দেখিক্াছি। 
গবর্ণমেন্ট ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ষের »ই আগষ্ট বিগ্ভালয়কে বাধিক ছুই হাজার 

টাঁক। সাহাষ্য মঞ্জুর করিলেন। তবে ইহার সঙ্গে এই মরন্ধে একটি সর্ত 

জুড়িয়। দিলেন ষে, বেসরকারী দান হইতেও উক্ত পরিমাণ টাকা প্রতি 
বৎসর সংগ্রহ করিতে হইবে । পাচ বৎসরের জ্ন্ত এইবপ সরকারী 

সাহায্য প্রদত্ত হইল। ১৮৭৩, ৩র! এপ্রিল অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সাশ্বংসরিক 

পাঁরিতোষিক উত্সবে বড়লাট লর্ড নর্থব্রক কন্যা মিস বেরিং সহ যোগদান 

করিয়। বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের প্রতি স্বীয় সহান্থভৃতি ও সমর্থন প্রদর্শন 

করিলেন । ১৮৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 1869076 07 78150 1785670680% 

বা শিক্ষাবিষয়ক সরকারী বিবরণে ( পৃ. ৪৮৯ ) এই পারিতোধিক প্রদান 

উৎসবে সকন্ত। লর্ড নর্থক্রকের উপস্থিতি, ইংরেজ মহিলাগণ কর্তৃক 
উপস্থিতমত ছাত্রীদের পরীক্ষা গ্রহণ, সরকারী সাহায্যদান প্রভৃতির 

উল্লেখ আছে। 

* শিবনাথ শান্ত্রীর আকুচর্রিত (২ সংস্করণ ), পৃ. ১৯৩ । 

৬ 



৮২ কেশবচন্জ্র ০পন 

বিদ্যালয়ের কাধ্য পুর্ণোগ্যমে চলিতে লাগিল । তৃতীয় বৎসরে 
(১৮৭৩) ইহার ছাত্রীসংখ্যা দীড়াঁ় আটাশটিতে। ইহার সংলগ্ন 
বালিক1 বিদ্যালয়ে চলিশটি ছাত্রী পাঠাভ্যাস করে। শিক্ষস্ষিত্রী ব। 

বয়স্থ৷ বিছ্যালয্বের ছাত্রীগণ বাংলা ভাষায় আশ্চধ্য বুযুৎপত্তি লাভ 
করিলেন । তীহাঁর। প্রবেশিকা পরীক্ষার উপযোগী পুস্তকাদি পাঠেও 

নিবিষ্ট হন। এ বৎসর বিদ্যালয়ের শিক্ষাকাধ্যে ব্রতী ছিলেন-__মিসেস্ 
উইন্স ( লেডী স্থপারিপ্টেণ্ডেণ্ট ), শশিভৃষণ দত্ত, এম-এ৮-১ম শিক্ষক, 

নগেন্্নাথ চট্টোপাধ্যায়--২য় শিক্ষক, যোগমায়। চক্রবস্তী--সহকারী 

ক্বপারিন্টেণগ্ে, রাঁজলস্দ্রী সেন এবং রাধারাণী লাহিড়ী প্রতৃতি ছাত্রী- 

শিক্ষক । এবার ছাত্রীদের পবীক্ষাকাধ্য সম্পাদন করেন--কুমারী 

পিগট, কুমারী হেসাব, পাত্রী কৃষ্খমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র 

ন্তায়রত্ব, শিবচন্দ্র দেব, কৃষ্ণবিহারী সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি । 

শিবনাথ তখন স্বীয় মাতুল দ্বারকানাথ বিদ্যাতৃষণ প্রতিষ্ঠিত হরিনাভি 

ংলো-সংস্কৃত বিগ্ভঠালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়। যাওয়ায় এখানকার 

কাধ্যে যুক্ত থাকিতে পারেন নাই। এবারকার উৎকৃষ্ট ছাজীদের 

পারিতোবিক বিতরণ প্রসজে “বাঁমাবোধিনী পত্রিকা”, ফাস্তন-চৈত্র 

১২৮০ ( মার্চ-এপ্রিল ১৮৭৪ ) লেখেন, 

“কলিকাতা শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের পাবিতোষিক বিতরণ কাধ্য 

সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে । ভারভাশ্রমের স্বপ্রশস্ত গৃহে এই 

বিদ্যালয়ের কাধ্য এক্ষণে নির্বাহিত হুইতেছে। এই স্থানেই 

পাঁরিতোধিক দানের সভা। হয়। সভাস্থলে অনারেবল হুবহাঁউস 

(ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক) ও তাহার পত্বী, ফাদার লেফণ্ট, রেভারেও 

রুষ্জমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং বহুসংখ্যক হিন্দু ভদ্রমহিলা! উপস্থিত 
ছিলেন । বিবি হবহাউস সভাপতির আঙন গ্রহণ করেন ।**% 



স্্ীশিক্ষ। প্রচেষ্ট ৮৩ 

ভারতব্ষীয়্ ব্রাদ্মদমাঁজের সভ্যদের মধ্যে নান! বিষয় লই এই 
সময় মতভেদ উপস্থিত হইল। এ কারণ স্ত্রীবিগ্ভালয়ের শিক্ষকদের 

মধ্যেও বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়। চতুর্থ বৎসরে, ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে 

কেশবচন্দ্রের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে ক্রান্ধধন্ম প্রচারকগণ এখানকার 

অধ্যাপনাকাধ্যে রত হইলেন। মহেন্তরনাথ বন্ধ অধ্যক্ষ হুন। 

গৌরগোবিন্দ রায় ( উপাধ্যায় ), উমানাথ গুপ্ত, প্রসন্নকুমার সেন ও 

গিরিশচন্দ্র সেনকে ভারত সংস্কার সভার অন্যান্ত কাষ্যের মধ্যে এ 

বসব এখানে শিক্ষাদদানে ব্রতী হইতে দেখি।* চতুর্থ সাম্বংসরিক 
পারিতোধিক প্রদান উৎসব সম্পন্ন হয় ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্ষের ২৭শে মে দিবসে । 

প্রথষ শ্রেণীর রাধারাণী লাহিড়ী, রাজলক্ষ্ী সেন, অন্নদায়িনী সরকার 

প্রভৃতি পারিতোধিক প্রাপ্ত হন। স্ত্রী-বিগ্ভালয়-সংলগ্ন বালিকা 

বিছ্ভালয়ের কোন কোন ছাত্রীও পুরপ্কার লাভ করে। এবারকার 

পারিতোধিক দান প্রসঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিদ্যালয়ের উন্নততর শিক্ষাপ্রণাঁলী 

সম্পর্কে "বামাবোধিনী পত্রিক1” ( টজ্যা্ট ১২৮২ ) লেখেন, 

“ভারত সংস্কার সভাব শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় ৫ বসর চলিতেছে 

এবং এখানে যতগুলি বয়স্ক হিন্দু ছাত্রী অধ্যয়ন করে, বঙ্গদেশের 

আর কোথায়ও সেরূপ দেখা যায় ন। অধিক বয়স্ক শিক্ষাধিনী 

ভদ্র রমণীগণের থাঁকিবার জন্য ভারতাশ্রম উপযুক্ত স্থান সমাবেশ 

করিয়া থাকেন। এই বিদ্যালয়ের এত দূর উন্নতি হইয়াছে যে 

বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর যে ইংরাজী পুস্তক অধ্যয়ন 
করেন, ইহার ছাত্রীরা তাহাই করিতেছেন |” 

বিদ্যালয়টি ১৮৭৬-৭৭ গ্রীষ্টাব্দেও ভালবরূপে চলিতেছিল । ব্রাঙ্মদমাজের 

সভ্যদের মধ্যে প্রকাশ্ট মতবিরোধ এ সময় কতকট। নিরসন হইয়াছিল । 

* ধর্মতিত্ব--১ ফান্তম ১৭৯৬ শক £ “তারতব্বীয়্ ব্রাঙ্মসমাজের বাংসরিক বিবরণ |” 



৮৪ কেশবচন্দ্র সেন 

প্রগতিশীল” ব্রাহ্মদেশে নেতা দুর্গামোহন দাস, আনন্দমোহন বস্থ্, 

দ্বারিকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা পরিচালিত বালিগঞ্জের 

বঙ্গমহিল1 বিদ্যালয় এই স্ত্রীবিগ্ভালয়ের সঙ্গে মিলিত হওয়ার কথ যে 

তখন চলিতে থাকে তাহার আভান আমর! ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্ের 

সরকারী শিক্ষা বিষয়ক রিপোর্টে ( পৃঃ ৭৭) এইরূপ পাঁইতেছি,- 
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কিন্তু শেষ পর্যস্ত উভয় বিদ্যালয় মিলিত হয় নাই। স্ত্রীশিক্ষযিত্রী 

বিদ্যালয় দ্বার আশানুরূপ কাঁজ হইতেছে না-এই অজুহাতে গবর্ণমেণ্ট 

১৮৭৮ গ্রীষ্টাবকে ইহার সাহায্য বন্ধ করিয়! দিলেন ।* 

ব্রাহ্মঘমাজে অন্তবিবরোধ, সরকারী সাহাষ্য প্রত্যাহার প্রভৃতি নান! 

কারণে ভারত সংস্কার সভার অন্তর্গত এই স্ত্রীবিগ্ভালয়ের কার্ধা রীতিমত 

চলিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র ১৮৭৯ সনের প্রথমেই ষে আর একটি 

বালিক। বিদ্যালয় স্থাপন করেন তাহার কথা 'সংবাদ প্রভাকরে” ১১ মার্চ 

১৮৭৯ তারিখে এইব্প পাওয়া যায়, 

“বাবু কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভাঁর অধীনে একটি 

স্ত্রীবিগ্ঠালয় ছিল, কিন্তু তাহার ফল সন্ভোষপ্রদ না হওয়ায়, ইডেন 

সাহেব গবর্ণমেন্টের বাষিক সাহায্য ৫০০ টাঁক। (?) রহিত করায় 

বিছ্যালফ়টি উঠিয়। াঁয়। কেশববাবু এক্ষণে আর একটি স্ত্রীবিদ্যালয় 
স্বপন করিয়াছেন । আমবা। শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, পাইকপাড়ার 

* 1১61)07% 0) 78498$0 178601801, 297,051? 10? 2976-79, 0, 6১. 



আীশিক্ষ। প্রচেষ্টা ৮৫ 

কুমার ইন্দ্রনাথ সিংহ তাহাতে ১০** টাকা এবং কুমার পূর্ণচজ্জ 
সিংহ ৫০০ টাঁক। চাদ! দান করিয়াছেন |” 
এই বিদ্যালয়টির নাম দেওয়া হইল “মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল? । 

কেশবপন্থী ত্রান্মদের স্ত্রীগণ ও তাহাদের প্রতি সহাহুভূতিসম্পন্ন 

মহিলারা ১২৮৬ সালের ২৭শে বৈশাখ কেশবচন্দ্রেরই অনুপ্রেরণায় 

“'আধ্যনারী সমাজ* প্রতিষ্ঠা করেন। “পরিচারিক।, নামে মাসিক 

পত্রিকাখানি ( টজ্যষ্ঠ, ১২৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত) ইহার মুখপত্র হইল। 

১৮৮০ গ্রীষ্টাব্ধের নবেম্বর মাস হইতে এই সমাজ উক্ত স্কুলের পরিচালনা- 

ভার গ্রহণ করিলেন । আধনারী সমাজের মুখপত্র 'পরিচারিক।, ফাস্তুন 

১২৮৭ সংখ্যায় উহার সাম্বৎসবিক বিবরণ প্রদান প্রসঙ্গে এ সম্পকে 

লেখেন, 

“গত নবেম্বর মাস হইতে ভারত সংস্কার সভার অধীনস্থ 

স্বীবিদ্যালম্স আধ্যনারী সমাজের অধীন হইয়াছে, বি্ভালয়ের শিক্ষা 
কার্ধোর অধিকাংশ ভার আধ্যনারী সমাজের সভ্যগণ গ্রহণ 

করিয়াছেন |” 

ইতিমধ্যে ম্রীজাতির শিক্ষা-ব্যবস্থায় বঙ্গদেশে নব নব পন্থা! 

অবলম্বিত হইতে থাকে । বেখুন স্কুল বঙ্গমহিল। বিদ্যালয়ের সঙ্গে 

মিলিত হইয়। একটি প্রথম শ্রেণীর বিদ্যাপীঠে পরিণত হয় (আগষ্ট 

১৮৭৮ )। পর বৎসর হইতে এখানে কলেজের শ্রেণীও খোল! হয় । 

প্রবেশিকা ও তদুদ্ধ পরীক্ষাসমূহে নারীগণ পরাক্ষা দিয় কৃতিত্বের সহিত 
উত্তীর্ণ হইতে লাগিলেন। কিন্ত কেশবচন্দ্র ছিলেন পুরুষ এবং নারী 

উভয় শ্রেণীর একই প্রকার শিক্ষা-ব্যবস্থার বরাবর বিরোধী । নিজ 

আদর্শানুষায়ী অগ্রমর হইতে ন। পারায় প্রিয় স্ত্রীশিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের 

শিক্ষাপ্রণালীও তাহার পছন্দ হইত না। কাজেই প্রচলিত শিক্ষা- 
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পদ্ধতিতে, বিশেষতঃ নারী ও পুরুষের একই ধরনে উচ্চশিক্ষা প্রদানে 
তাঁহার ঘোরতর আপত্তি ছিল। ইহার ভিতরকার ক্রটি নিবারণকল্পে 

কেশবচন্দ্র নারীদের জন্য একটি নৃতন ধরনের উচ্চশিক্ষা বিদ্যালয় স্থাপনে 
অগ্রণী হন। ১৮৮২ শ্রীষ্টাঝের প্রথমে এই নিমিত্ত তিনি যে অনুষ্ঠানপত্র 

রচন। করেন ( ৩১ মার্চ ১৮৮২ ) তাহা হইতে মূল উদ্দেস্ট বুঝা যাষ। 

অল্পবযন্থ। বালিকাঁদিগের শিক্ষাদান ব্যবস্থার উল্লেখ কবিষ! উচ্চশিক্ষা 

সশ্বন্ধে ইহাতে তিনি বলেন,--. 

“এদেশীয় স্ীলোকদিগের জন্য একটী উচ্চতম ও সমগ্র 

শিক্ষারীতির অভাবে এদেশী স্ত্রীশিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত অসম্পন্নভাবে 

অবস্থান কবিতেছে। তাবত সংস্কার সভার কমিটি এই সেই 

গুরুতর জাতীয় অভাব মোচনে অগ্রপব হইয়াছেন । স্্ীলোকদিগেব 

মনের বিশেষ উপযোগী একটি শিক্ষাপ্রণালী বিধিবদ্ধ কবাই তাহাদের 

বিশেষ উদ্দেশ্য । এই শিক্ষার্রণাঁলী দ্বারা এদেশের স্্রীলোকেবা 

জনসমাজে আপনাদেব প্রকৃত মধ্যাদাব উপযুক্ত হইতে পাবিবেন। 

স্ত্রীলোক দিগেব বিশেষ বিশেষ কর্তব্য এবং কাঁধ্যক্ষেত্রের জন্য যে 

বিশেষ শিক্ষাৰ আবশ্যক তাহা অন্বীকার কর। যায় না । পুরুষ জাতির 

উপষোগী শিক্ষ। দ্বারা তাহাদিগেব মত উপাধি এবং সুখ্যাতির 

অন্রসন্ধান করিতে স্ত্রীলোকদিগকে বাধ্য কর। অত্যন্ত অনিষ্টকব ও 

অন্যায়কাধ্য। এ কারণ যাহা পুকষের উপযোগী শিক্ষ। দিয়া 

স্রীলোকদিগের স্বভাবকে বিকৃত কবে অথবা ষাহ। তাহাদিগকে 

কেবল বাহ্ বেশভৃষা ও অনার সভ্যতার অনুসরণ কবিতে শিক্ষা 

দিয় তাহাদিগের দুর্গতি সাধন করে, প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ে তাহ! 
ষত্বের সহিত পরিত্যক্ত হইবে । এবং সর্ধপ্রধত্থে এখানে এদেশীয় 

স্্রীলোকর্দিগকে স্শিক্ষিত হিন্দু স্ত্রী এবং হিন্দু মাতা হইবার উপযুক্ত 
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শিক্ষা প্রদত হইবে। স্বাভাবিক এবং জাতীয় শিক্ষাগ্রণালী 

দ্বার এদেশীয় আ্ীলোকদদিগের হিন্দুপ্রবৃত্তি ব্িত করাই সভার 
উল্লিখিত কাধ্যের বিশেষ লক্ষ্য। কলিকাতা নগরীতে এজন 

সরল ভাষায় কতকগুলি বক্তৃতা হইবে ।".*বিজ্ঞানের দরল সত্য 

নকল, নীতি, স্বাস্থ্যবক্ষা) ব্যাকরণ এবং রচন।, ইতিহাস, ভূগোল, 

গৃহকাধ্য এবং আদর্শ হিন্দু স্ত্রীচরিন্ত্র এই সমত্ত উপদেশের অন্তর্গত 

বিষয় হইবে ; তত্ববিষ্তা, চিত্র এবং স্থচীর কাধ্যও শিক্ষ। দেওয়! 

হইবে। যে সমস্ত আীলোকেরা এখানে উপদেশ শ্রবণ করিবেন, 

তাহাদিগকে বাঁধষিক পরীক্ষার অধীন হইতে হইবে, ছাপান প্রশ্নের 

কাগজ সকল তাহাদিগকে প্রদত্ত হইবে । কলিকাতা ও বিদেশের 

অন্যান্য ষে সমস্ত জ্রীলোকেরা উপযুক্তরূপে শিক্ষা করিয়া পরীক্ষা 

দিতে আদিবেন তাহাদ্দিগকেও পরীক্ষায় গ্রহণ করা হইবে। 

পরীক্ষোতীর্ণ ছাত্রীদিগকে অলঙ্কার, প্রশংসাপত্র এবং ৫* টাঁক! 

হইতে ২০০২ টাকা পধ্যস্ত ছাত্রবৃত্তি পুরস্কাররূপে প্রদত্ত হইবে ।”* 

ভারত সংস্কার সভার অধীনে এই উদ্দেশে একটি কমিটি 
গঠিত হয়। কেশবচন্দ্র ইহার সভাপতি হইলেন। স্থির হইল 
যে, পূর্বোক্ত মেট্রোপলিটান ফিমেল স্কুল প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের 
অস্তভূক্ত হইবে । ১৮৮২, ১লা মে দিবসে ১*নং আপার সারকুলার 

রোডে এই উচ্চ স্ত্রীবিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠিত হইল । কেশবচন্দ্রের সভাপতিত্বে 

বিদ্যালয়ের একটি কাধ্য-নির্বাহক সমিতিও গঠিত হয়। বিদ্যালয়ের 
পঠন-পাঠনাদি ব্যবস্থা বিস্তারিত ভাবে এইরূপ ধাধ্য হুইয়াছিল-_ 

মহিলাদের জন্ত পাঠ্য পুস্তক নির্দিষ্ট করা, পাঠ্য পুম্তকের অন্গমত 

* পরিচাগ্িকা।--বৈশাখ ১২৮৭ । 
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কলেজ-গৃহে নিয়মিত ভাবে সপ্তাহে একবার বন্কৃতাদানের ব্যবস্থা ও 

মহিলাগণকে তাহাতে উপস্থিত হওয়ার স্থষোগ দান, বৎসরে একবার 
পরীক্ষা গ্রহণ এবং উৎকৃষ্ট ছাত্রীগণকে পুরস্কার বিতরণ । কলেজ--- 

সিনিয়র ও জুনিয়র, মাত্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হয়।* বিদ্যালয়ের 

প্রতিষ্ঠ। দিবসেই ফাদার লাফো চন্দ্র-স্্ধ্য গ্রহণাদি সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা 

প্রদান করেন। প্রথম দিনে প্রায় পঞ্চাঁশটি মহিল। উপস্থিত ছিলেন ।* 

ইহার পরে এইরূপ বক্তৃতাদান নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল । অগ্রহাপ- 
পৌষ ১২৮৯ সংখ্য। “পরিচারিকা নিম্নলিখিত বক্তা ও বক্তৃতার উল্লেখ 
করেন,__ 

“কবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত ফাদার লাঞ্চে। বিজ্ঞান বিষয়ে, 

বাবু কেশবচন্দ্র সেন নীতি বিষয়ে, বাৰু কৃষ্ণবিহারী সেন এম-এ 
এতিহাসিক তত্ব বিষয়ে, বাবু প্রতাঁপচন্দ্র মজুমদার নাবীজীবন 

বিষয়ে, ডাক্তার অন্নদীচরণ কাস্তগিরি শারীর বিধানবিছ্য। বিষয়ে, 

পণ্ডিত গোঁবিন্দচন্দ্র রায় প্রাচীন আধ্যানারীদিগের আচার ব্যবহার 

বিষয়ে, এক এক জন করিয়া প্রতি শনিবারে ১০ন২ং আপার 

সারকুলার রোডস্কিত এই বিগ্যালয়ে উপদেশ দাঁন করিয়াছেন, 

তাহাদের অনেকের উপদেশের সারাংশ গত কয়েক সংখ্যায় আমর! 

প্রকাশ করিয়াছি। গড়ে প্রা চল্লিশ জন মহিলা উপদেশ 

শ্রবপ করিয়াছেন ।* 

১৮৮৩ গ্রীষ্টাবের জাুয়ারী মাস নাগাদ এই বিছ্যালয়টি ভিক্টোরিয়া 

কলেজ নামে অভিহিত হয়। ২র! জান্য়ারী ছাত্রীগণের বাৎসরিক 

পরীক্ষা, গৃহীত হইল । গোবিন্দচন্্র দত্ত, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী, 

*.276 11660 10150055050) 01510 105 1888. 

1 পরিচারিকা--জোষ্ ১২৮৭ । 
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ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেশচন্দ্র ন্যাঁয়রত্ব,র গিরিশচন্দ্র বিদ্যারতু, 

কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্রীননাঁথ মজুমদার এবং কেশবচন্দ্র সেন স্বয়ং 
পরীক্ষা লইয়াছিলেন। উৎকৃষ্ট ছাত্রীদের বিভিন্ন পরিমাণ অর্থ 

বৃত্িদানের ব্যবস্থ। হয়। ছুই জন নারীকে ইংরেজী ও বাংলা পুস্তক 

রচনাঁব জগ্তও পুরস্কার দিবার কথ ঘোধিত হুইল। পরীক্ষক সভার 

সভাপতি ছিলেন কেশবচন্দ্র এবং সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী সেন। মহারাণী 

স্বর্ণময়ী তিন শত এবং বিজনগ্রামের মহারাঁণী পীচ শত টাক দান 

করিলেন । ব্তরিবাঙ্কুর, মহীশূর ও কুচবিহারের মহারাজা, এবং বরোদার 
গাইকোয়াডের নিকট হইতেও অর্থসাহাধ্য পাওয়া গেল। 

কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কাঁধ্য »ই মাচ্চ ১৮৮৩ দিবসে 

সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইল। কলিকাতার লর্ড বিশপ এই অনুষ্ঠানে 
পৌরোহিত্য করেন। গৃহকর্শের ব্যাঘাত না করিয়া ঘরে বসিয়া দেশীয় 

রীতি অন্থসাঁরে মহিলাগণের এরূপ শিক্ষালাভের নৃতন ব্যবস্থাকে তিনি 

বিশেষভাবে অভিনন্দিত করেন। যে ষে বিষয়ে উৎকর্ষের জন্ত 

পাঁরিতোধিক বিতরিত হয় তাহ! দৃষ্টে জানা। যায়__নারীজাঁতির কিরূপ 
ব্যাপক শিক্ষা কেশবচন্দ্র কর্তৃক পরিকল্পিত হইয়াছিল। শুধু 

কলিকাতায় নহে, স্থদূর মফদ্ধল হইতেও মহিলাগণ এই পরীক্ষা 

দিয়াছিলেন। পারিতোধষিকের বিষয়, পারিতোধিক ও তৎ্প্রাপ্ত 

ছাত্রীর্দের বিবরণ এখানে প্রদত্ত হইল,-_ 

“শ্রীমতী মোহিনী সেন উচ্চ শ্রেণীর লমুদদায় বিষয়ের পরীক্ষায় 
অত্যুতৎকৃষ্ট রূপে কৃতকাধ্য হইয়াছেন, তিনি বাধিক দুই শত টাকার 

ছাত্রীয় বৃত্তি ও স্বনামাঙ্কিত একটি স্থন্দর রূপার বড়ী পুরক্কার 

পাইয়াছেন, কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী উক্ত শ্রেণীর পরীক্ষায় দিতীয়- 

স্থান প্রাঞ্ধ হইয়াছেন, তিনি একশত টাকার ছাআয় বৃত্তি ও রোপ্য 



কেশবচন্দ্র সেন 

মেভল পারিতোষিক পাইয়াছেন, কুমারী চারুবাল। সেন নিষ্নশ্রেণীর 
পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তিনি বাধিক একশত টাকার 

ছাত্রীয় বৃত্তি লাভ করিয়াছেন । নিক়শ্রেণীতে উত্তম বাংলা গদ্য 
রচনার জন্য ষে পঞ্চাশ টীকা নির্ধারিত ছিল তাহাতে কিশোরগণ্ধের 

শ্রীমতী কিশোরী মোহিনী সেন এবং ঢাক। জেলার কোন 

পল্লীগ্রামের এক কুলবধু এই ছুই জনে তুল্যরূপে অত্যুচ্চ নম্বর 

পাইয়াছেন। ছুই জনেই পঁচিশ টীকা করিয়া পারিতোষিক প্রাপ্ত 

হইয়াছেন, উক্ত কুলবধুটি উত্তম হস্তলিপির জন্যে পনর টাঁক। পুরস্কার 
লাভ করিয়াছেন । ঢাকা জেলার পল্লীগ্রামের একটি হিন্দু কন্তা৷ 

শিল্পের জন্য দশ টাঁকা, একটি ব্রাঙ্দিক। উত্তম রম্ধনের জন্য ২৫ টাঁকা। 
পুরস্কার পাইয়াছেন । এবং পৰীীক্ষোত্বীর্ণ সকল ছাত্রীই পুস্তকাি 

পারিতোধিক লাভ করিয়াছেন ।৮”* 

কলিকাতা স্থ বর্তমান ভিক্টোরিয়। ইনষ্টিটিউশন কেশবচন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 

ভিক্টোরিয়া কলেজের স্বৃতিমাত্র বহন করিতেছে । 

বামাহিতৈষিণী সভা 

বামাহিতৈষিণী সভা নারীজাতির জব্বাঙ্গীণ উন্তরতিকল্ে ১৮৭১ 

খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়াছি। "বামাবোধিনী পত্রিকা 

এই সভার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এবং ইহার প্রথম দুইটি অধিবেশনের 

বিষয় বৈশাখ ১২৭৮ (মে ১৮৭১) সংখ্যায় এইক্সপ বিবৃত করিয়াছেন £ 

* পরিচারিক1--ফাস্দ ১২৮৯। 



বামাহিতৈষিণী সভা ৯১ 

“গত আশ্বিন মাসের বামাবোধিনীতে একটি স্ত্রীনমাজ 

সংস্থাপনের প্রস্তাব করা যায়, তদন্ুসারে কলিকাতায় কয়েকবাব 

স্ীলোকদ্দিগের একটি সভা হয় এবং কুমারী পিগট তাহার অধ্যক্ষতা 

করেন। আমর পাঠকগণের অবগত কবিয়াছি, এই সভা পরে 

ভারত-সংস্কার সভার অধীনে বিগ্ভালয় আকারে পরিণত হয় এবং 

তাহা হইতে শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয় প্রস্তত হইয়াছে ।**"এক্ষণে যারপর 

নাই মহোলাসের বিষয় বলিতে হইবে, সেই শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয হইতে 

আবার নারী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । বিগ্যালয়ের কাধা যেমন 

চলিতেছে চলিবে, অথচ স্বতন্ত্র একটি সভাদ্বার। স্ত্রীজাতির সর্ধববিধায় 

উন্নতি সাধনেব উপায় অবলম্থিত হইবে ইহা অপেক্ষা স্ুলংবাদ আর 

কি আছে ?” 

“ভারত সংক্কারক শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেনের তবে এবং 

শিক্ষ্মিত্রী বিছ্চালয়েব ছাত্রীগপণের উৎসাহে এই সভ। প্রতিষ্ঠিত 

হইয়ছে। ইহার নাম বামাহিতৈধিণী সভা । বামাগণের সর্ধবাজীপ 

মঙ্গল সাধন করা ইহার উদ্দেশ্য । ইহার অধিবেশন পক্ষান্তে 

শুক্রবার অর্থাৎ মাসে দুই বার হইবে। সকল জাতি ও সকল 

ধন্মাক্রাস্ত মহিলাগণ এই সতার সভ্য হইতে পারিবেন, শিক্ষয়িত্রী 

বিচ্চালয়ের পুরুষ শিক্ষকগণও সভ্য শ্রেণীর মধ্যে গণা। সভাস্থলে 

স্্রীজাতির হিতজ্নক রচনা পাঠ বরৃতা ও কথোপকথন হইবে । 
এই সভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রায় ৩ জন ভদ্র হিন্দু মহিলা! 

উপস্থিত হন এবং মহামান্য জজ ফিয়ার সাহেবের স্ত্রী বিবি ফিয়ার 

দর্শক হইয়া আইসেন। সভাপতি বাবু কেশবচন্ত্র সেন সভাকাধ্য 
নির্বাহ করেন। প্রথমতঃ বাবু বিজয়কধ্। গোত্বামী শ্বীজাতির 

প্রকৃত উন্নতি বিষয়ে একটি বক্তৃতা করেন । এবং তাহাতে তাহাদের 



ন্ কেশবচন্দ্র সেন 

শরীর মন ও আত্ম! এই তিন বিষয়ক উন্নতি অর্থাৎ সুস্থতা, বিদ্ধা 

ও ধন্ম সাধন না হইলে পূর্ণ উন্নতিসাধন হইবে না৷ স্থন্দর রূপে 

প্রদর্শন করেন। পরে তীহার চারিটি ছাত্রী সেই বিষয়ে রচন। পাঠ 
করিলেন । কেশববাবু বিবি ফিরিয়াকে এই নকল বিষয় ইংরাজীতে 

বুঝাইয়া। দিলে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং সভ্য শ্রেণী মধ্যে 

তাহার নাঁম সংযুক্ত করিতে বলিলেন । কুমারী পিগট, ব্যারিষ্টার 

বাবু মনোমোহন ঘোষ, বাবু উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় £এবং বাবু 

ছু'গশীমোহন দাসের পত্বীগণ ও উপস্থিত অন্তান্ত মহিলাগণ সভার 
সভ্য হইলেন ।” 
বামাহিতৈষিণী সভার সভাপতি হইলেন কেশবচন্দ্র সেন এবং 

সম্পাদক শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী রাধারাণী লাহিডী। প্রথম 

বৎসবে প্রতিপক্ষান্তে অন্যন ষোৌলটি সভার অধিবেশন হইয়াছিল । 

একটি অধিবেশনে নারীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচন। হয়। 

রাজলন্ষ্রী সেন এবং সৌদামিনী খাস্তগিরি এই বিষয়ে দুইটি প্রবন্ধ পাঠ 
করেন, এবং এই ছুইটিই ১২৭৮, ভাদ্র সংখ্য। “বামাবোমিনী” পত্রিকায় 

প্রকাশিত হয়। বাঙালী মাহলাঁর কিদূপ পরিচ্ছদ হওয়া উচিত সে 
সম্বদ্ধে মহারাষ্ট্রের সিংহগড় হইতে জনৈক বঙ্গনারীর একখানি পত্র 

পরবস্তী কাণ্তিক সংখ্যা বামীবোধিনীতে প্রকাশিত হইল। ইনি 

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্বী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ভিন্ন অন্য কেহ নহেন। 

রাণী স্বর্ণময়ীর কাকুড়গাছিস্থ উদ্যানে ভারত আশ্রমে* ১৮৭২ 

খরষ্টাকের ২৬শে এপ্রিল এই সভার প্রথম সাম্বৎসরিক উৎসব স্থায়ী 

* ভারত আশ্রম প্রতিভিত হয় ৫€ই ফেব্রুয়ারি ১৮৭২। এই আশ্রম একদল 

দবেশহিতব্রতী ত্যাগী কন্মা গঠনে বিশেষ সহায়ত) করে। এই বিষয়ের বিশদ বিবরণ 

'প্রবানী' আষাঢ় ১৩৫৭, পৃ. ২৭১-৭৩ দ্রষ্টবা। 



বামাহিতৈষিণী সত ৯৩ 

সভাপতি কেশবচন্দ্র সেনের পৌরোহিত্যে সম্পন্ন হয়। সম্পাদক 
রাধারাণী লাহিড়ী বৎসরের কাধ্যাবলীর একটি বিবরণ পাঠ করেন । 

প্রথম সাম্বৎসরিক সভায় রাধারাণী লাহিড়ী, সৌদামিনী মজুমদার 
প্রমুখ মহিলা ছাত্রীরা নারীজাতির উন্নতিমূলক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। 

সভাপতি কেশবচন্দ্র স্ত্রীজাতির শিক্ষা কিন্ধপ হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে 

একটি সারগর্ত ব্তৃতা দেন । তিনি বলেন-__ 

দস্্ী ও পুরুষ বিভিন্ন প্রকৃতি । উভয়ের স্বভাব ভিন্ন এবং 

অধিকারও তিনন। ছুই জনেরই উন্নতির পথে চলিবার অধিকার 

এবং উভয়েরই তছুপযোগী স্বভাব আছে। কিন্তু এ অধিকার 

ভিন্ন) যদিও পরিমাণে সমান। বলমাপেক্ষ কাধ্য পুক্ষবজীতির 

অধিকার; দয়! মমতার কাধ্য স্ত্রী জাতির কোমল প্রকাতির 

উপযোগী । যখন স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতি বিভিন্ন, তখন তাহাদের 

উন্নতিসাধনের চেষ্টাও এ দেশে বিভিন্ন হওয়া উচিত । স্ত্রী জাতির 

উন্নতিসাধন তিন ভাগে বিভক্ত কর যাইতে পারে । ১ বিছ্যাঁশিক্ষা ; 

২ গৃহের স্থনিয়ম সংস্থীপন; ৩ জনসমাজে স্্রীপুরুষের পরস্পরের 

প্রতি ব্যবহার । 

“ছুঃখের সহিত ম্বীকার করিতে হয়, ভারতবর্ষের কোন স্থানে 

স্ত্রীশিক্ষাঁয় বিশুদ্ধ গ্রণালী সংস্থাপিত হয় নাই। কেবল ইতিহাস, 

অঙ্ক, ভূগোল প্রভৃতির আলোচনাতে স্ত্রীজাতির উন্নতি হয় এ কথা 

্বীকার করিতে পারি না। ক্্রীজাতিকে স্্রীজাতীয় সদ্গুণে উন্নত 

করিতে হইবে, পুরুষজাতীয় গুণে তাহাদিগকে উন্নত করিলে উন্নতি 

না হইয়া অবনতিই কর! হইবে। স্ত্রী জাতির যথার্থ উন্নতি করিতে 

হইলে হ্বদয়ে শ্বাভীবিক কোমলতা ও মধুরত। রক্ষা করিতে 

হইবে। কাঠালকে আতঘ্র ব আমড়াকে নিম করিলে তাহাকে 
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উন্নতি বল৷ যায় না। প্রকৃতি বিনাশ উন্নতি নছে। প্ররূতি রক্ষা 
কর] সর্বতোভাবে আবশ্তক। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে দেখা উচিত যে 
প্রকৃতিসঙ্গত শিক্ষা হইতেছে কি না? গৃহকাধ্য সম্পাদন, 
পিতামাতার সেবা, সম্তানপালন, পুরুষগণলহ সমুচিত ব্যবহার 
এ সকল বিশেষরূপে শিক্ষা কর। উচিত। ইতিহাস অঙ্ক ন্যায় প্রভৃতি 

শিক্ষা করিয়া নবদ্ধীপের পণ্ডিত হওয়া যায়, দুর্গোৎসব প্রভৃতিতে 
সন্ত্রাস্ত লোকের বাটিতে বিদায় লাভ কর! যায়, এক একজন স্ত্রী 
জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননেব ন্যায় বিখ্যাত হইতে পারেন , কিন্তু ইহ। 

স্্ীশিক্ষার উদ্দে্য নয়। বিশুদ্ধ স্ত্রী, বিশুদ্ধ মাতা, বিশুদ্ধ কন্তা, 

বিশুদ্ধ ভগ্ৰী হওয়া জ্ীজাতির জ্ঞানলাভের এই লক্ষ্য । স্বামী, 

কন্যা, মাতা ও ভ্রাতার প্রতি কর্তব্য না-জানা নাবীদিগেব পক্ষে 

অত্যন্ত নিন্দনীয় মূর্খতা । কেবল ইতিহাস, ভূগোল পড়িলে তোমব। 
কৃতবিগ্য বলিয়া প্রশংসিত হইতে পারিবে না। ব্যাকরণে সদ্দি 
শিখিয়াছ বটে, কিন্তু আপনার পরিবাঁরস্থ সকলের সঙ্গে এখনও সন্ধি 
স্থাপন করিতে পারিলে না । যেখানে গৃহকার্যের সুশৃঙ্খল! নাই, 
বস্ত্র মলিন, শব্যা মলিন, শরীর অপরিষ্কৃত, বিশ্তুদ্ধ বাঁযুব অভাব, 
যেখানে পিতাম।তা পুন্্রকন্। ইহাদিগের মধ্যে অসভ্ভাব, স্বামী স্ত্রীতে 

অপ্রণয় ও অপসম্মিলন, সেখানে প্রকৃত স্ত্রীশিক্ষ। নাই । যাহাতে 
পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরাগ জন্মে, সংসারধন্ম পাঁলনে 
তাচ্ছিল্য ভাব দূর হইয়া তৎ্প্রতি অন্থবাগ হয় একপ জ্ঞান শিক্ষা 
অত্যাবশ্যক 1”* 

বামাহিতৈষিণী সভার দ্বিতীয় পাশ্বৎসরিক অধিবেশেনের একটি 
পূর্ণাঙ্গ বিবরণও পাওয়া যাইতেছে । ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্বের ২১শে জুন 

* বাষাবোধিনী পত্ভিকা-বৈশাখ ১২৭২ (মে ১৮৭২) 
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বেলঘরিয়ায় এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এবারেও কেশবচন্জ সেন 

সভাপতির আমন গ্রহণ করেন। 

সম্বংসরের বিভিন্ন অধিবেশনে ষে কয়টি বিষয় আলোচিত হয় তাহ! 

যথাক্রমে--( ১) পুরাকালের হিন্দু ও বর্তমানকালের সুসভ্য ইংরেজ 

রমণীদিগের কি কি গুণ অনুকরণীয়, (২) সন্তান পালন, (৩) দয়া, 

(৪) আদর্শ রমণী, (৫) বঙ্গীয় বমণীদিগের বর্তমান অবস্থা এবং 

তাহাদিগের প্রতি ইংলপ্তীক্ষ নারীগণের কর্তব্য, (৬) নারীগণের 

ধশ্মহীন শিক্ষা অচুচিত কিনা, কি প্রকার শিক্ষা দিলে নারীগণের সমগ্র 

উন্নতি হইতে পারে, (*) নারীজীবনের উদ্দেশ্য । 

বামাহিতৈধিণী সভাঁর আর কোন বিবরণ এতাঁবৎ পাওয়া যায় নাই। 

কিছুকাল চলিবার পর এই সভাটির কাধ্য বন্ধ হইয়া গিয়াছিল বলিয়! 

মনে হয়। কারণ “প্রচারকগণের সভায় নিদ্ধীরণ” নামক পুস্তকে 

(পৃ. 5৪ ) ২৯ মাঘ ১৮০৯ শকের সভায় এই নির্দারণটি পরিপৃষ্ট হয়, 

'ব্রান্ষিক। সমাজ এবং বামাহিতৈষিণী সভ। পুনর্দ্শিপনের কথ! হুইল 1, 

ইহার পর সভ। ষে পুনরুজ্জীবিত হুইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাঁইতেছি। 

পরবিচারিক? আশ্বিন ১২৮৬ (১৮৭৯) সংখ্যায় “লগ্তন” শীর্ষক একটি 

বক্তৃত। প্রকাশিত হইয়াছে । ইহার পাদটাকায় আছে, “বামাহিতৈষিণী 
সভায় সভাপতি কর্তক বিবুত।” 

মৃত 
১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্ষের ৮ই জানুয়ারী ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দত্র ইহলীল। সংবরণ 

করেন । তাহার মৃত্যুতে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং শোকসভায় তাহার 



৯৬ কেশবচন্দ্র সেন 

গুণাবলী পরিকীত্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে কেশবচন্দ্র সম্পর্কে 

“তত্ববোধিনী পত্রিকা*র (মাঘ ১৮০৫ শক ) উক্তি কিঞ্িৎ উদ্ধৃত করি-_ 

“এই শ্রীমান ধর্দপ্রচারক্ষেত্রে অটলপদে দাড়াইয়। ধে কল্যাণ- 

সাধন করিয়াছেন, জগৎ তাহা কখনও ভূলিবে না। ইহার পবিত্র 
উপদেশ দীপ্ত দ্িবালোকের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া, অনেককেই মনুষ্যত্বের 

পথ দেখাইয়াছিল। সঙ্কটে অধ্যবপায়, গন্তব্য পথের কণ্টকশোধন 

করিবার জন্য চেষ্ট, প্রতিপক্ষের অত্যাচাব সহিবার জন্য মহাঁনুভবত) 

এবং সকলকে একস্যত্রে বাধিবাঁর জন্য দক্ষতা কেবল ইহাঁরই ছিল। 
এই সমস্ত বিষয়ে এই মহাতআ্সার পদাঙ্ক বালুকাঁরাঁশির উপর নয়, 

শিলাপটে পতিত আছে । এক্ষণে এই উজ্জ্বল ভাবত-নক্ষত্র অস্তমিত, 

ষদিচ ইদানীং আমাদের সঙ্গে তাহার কোন কোন বিষয়ে কিছু 

মতবিরোধ ঘটিয়াছিল, তথাচ আমর একজন প্রকৃত বন্ধু ও ভ্রাতাকে 

হারাইলাম এবং প্রধান আচাধ্য মহাশয় এক সময় ষাঁহার উপর 

ব্রা্ধষপমাজের সমস্ত আশা-ভরস। স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও 

একটি সর্বপ্রধান সৎংশিষ্যকে হারাইলেন ।” 

পন্ব-পতশ্রিক! পরিঢালন ও সক্গাদন 
শু] [01218 010০৮ : পত্রপত্রিকা! সম্পাদন ও পরিচালনে 

কেশবচন্দ্রের কাধ্যকলাঁপ বিষয়ের উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করিয়াছি । 
তিনি ইংরেজী পাক্ষিক-পত্র “ইগিয়ান-য়িররে”র প্রতিষ্ঠাবধি ( ১লা 

আগস্ট ১০৬১) বৈষয়িক সম্পাদক ছিলেন। ১৮৬৫ গ্রীষ্টাব্বে এই 

পত্রিকাখানি তাহার সম্পূর্ণ পরিচালনাধীনে আসে । ইহার সম্পাদক 
হন নরেন্দ্রনাথ সেন। নরেন্দ্রনাথ পূর্বে ইহার নিক্মিত লেখক ছিলেন । 
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তিনি ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এটনিশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এটনি হন ও 

“মররে"র সংশ্রব ত্যাগ করেন। ইহার পর “মিরর-সম্পার্দন ও পরিচালন- 

ভার কেশবচন্দ্র গ্রহণ করেন। “মিরর” ১৮৬৯, ১ল। জানুয়ারী তারিখে 

সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। ১৮৭১, ১লা জানুয়ারী দৈনিক পত্রিকারূপে 

এখানি প্রকাশিত হইল। সম্পাদনা-ভার পুনরায় অপিত হয় নরেন্ত্নাথ 

সেনের উপর । তদবধি ইহার সম্পাদনায় তিনি সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ 
করিলেন। পত্রিকার স্বত্বাধিকারও ক্রমে তাহারই হইয়া ষায়। 

পত্রিকাখানির শিরোভূষণ ছিল “ড9106) 0 3099001000৮ 1 ইহার 

ইংরেজী মন্ধ-_-448 [00] 0109 ড$৪৪০০-10%91) | 

৩ 9২118095 (117708 : কেশবচন্দ্রের অধ্যক্ষতায় ১৮৭৩, ২৯শে 

জুন হইতে প্রতি সপ্তাহে রবিবার এখান" প্রকাশিত হইতে থাকে। 

প্রধানতঃ ধর্মসংক্রান্ত বিষয় ও রচনালমূহ ইহাতে স্থান পাইত। ইহার 
শিরোভূষণ ছিল %910£5 6০ 09০0৫ 1 0109 10161586, 800. ০00 

89701) 08806, 209০0 ৮7111 ৮০0%5850 18)80+? | 

ধর্মতত্ত্ব ; কাঠিক ১৭৮৬ শক (অক্ট বর ১৮৬৪ ) হইতে মানিকরূপে 

পত্রিকাখানি বাহির হয় মুখ্যতঃ কেশবচজ্জের উদ্যোগে । ইহার উদ্দেশ্টয 

এইরূপ বণিত হইয়াছে £ “্ধশ্মনীতি; ধর্শতত্ব; সামাজিক উন্নতি 3 

ব্রাহ্মধর্ত্দের উন্নতি; নীতিগর্ত আখ্যায়িক; সাধুপিগের জীবন; বেদ 

পুরাণ বাইবেল কোরাপ প্রভৃতি ধশ্মপুত্তক হইতে সত্যধশ্ম প্রতিপাঁদক 

ভাঁব” প্রকাশ । দ্রঃ “তত্ববোধিনী পত্রিকা” অগ্রহায়ণ, ১৭৮৬ শক । 

ধন্মতত্ব* ১৭৯* শকে পাক্ষিক পত্রে পরিণত হয়। তখন হইতে 

ইহার শিরোভূষণ হয় £ 

“সবিশাঁলমিদং বিশ্বং পবিত্র ্রন্মমন্দিরং 

চেতঃ স্থনির্দমলন্তীর্ঘং সত্য শাস্্মনশ্বরং ॥ 
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বিশ্বাসে! ধন্দমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনং | 
স্বার্থনাশস্ত বৈরাগ্যং ব্রান্ষৈরেবং প্রকীর্ত্যতে |” 

স্থলভ সমাচার  ভারত-সংস্কার সতার “ম্থলভ সাহিত্য” বিভাগের 

অন্তর্গত হইয়া কেশবচন্ত্র সেন করুক এখানি প্রকাশিত হুয় ১লা 
অগ্রহায়ণ ১২৭৭ সাল হইতে । ইহার পরিচালনার ভার উক্ত সভার 

পক্ষে কেশবচন্ত্র গ্রহণ করেন। “সলভ সমাচারে'র সম্পাদক প্রতি 

ব্সর এক একজন নিয়োজিত হইতেন। ইহার প্রথম সম্পাদক-_ 

উমানাঁথ গুপ্ত । সমাঁচারের উদ্দেশ্ঠ নিম্নবূপ বণিত হয় £ “হিত উপদেশ, 
নান। সংবাদ, আমোদদজনক ভাল ভাল গল্প, আমাদের দেশের এবং 

বিদেশের ইতিহাস, বড় বড় লোকের জীবন, যে সকল আইন সাধারণের 

পক্ষে জানা নিতান্ত আবশ্যক, চাল ভাল প্রভৃতির দর এবং বিজ্ঞানের 

মূল সত্যসকল যতদুর সহজ কথায় লেখা যাইতে পারে-."স্ইত্যাদি। 

“ম্থলভ সমাঁচারে*র বৈশিষ্ট্য ছুইটি। প্রথমতঃ এখাঁনি একপয়সা 

মূল্যের সাপ্তাহিক । পূর্বে এপ স্বল্পমূল্যে পত্রিকা এদেশে প্রকাশিত 

হয় নীই। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যই মুখ্য : ইহার ভাষা অতি সহজ, সরল, 

অথচ সরস এবং প্রসাদ গুণবিশিষ্ট। সৃলত সমাচারের ভাষ! ও ভাবাদর্শ 

কেশবচন্দ্র দ্বারা অন্থপ্রাণিত ইহ নিঃসংশয়ে বল। চলে । তিনি ইহার 
অন্যতম নিয়মিত লেখক ছিলেন। ভাষায় এবং ভাবে অন্ত লেখকগণও 

তাহার অন্থলরণ করেন। একারণ কোন্ কোন্ লেখা কেশবচন্দ্রের, 

তাহ! বাছাই দম্ভব নয়। স্ৃলভ সমাচারের প্রথম শিরোভূষণ £ 

“্ধনমান লাভ করি নকলেই চায়, 

সকলের ভাগ্যে তাহ। ঘটে ওঠ দায়। 

জ্ঞান ধন্ম চাও যদি অবারিত ছার; 

দরিদ্র ধনীর সেখ। সম অধিকার ।” 



পত্র-পত্রিকা পরিচালন ও সম্পাদন ৯৯ 

বর্তমানে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার শারদীয়। সংখ্য। প্রকাশিত 

হওয়া একটা রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে । ইহার সুচন। দেখি “হ্বলভ 

_ সমাচারে*্র মধ্যে । শারদীয়! পূজা! উপলক্ষ্যে লঘু রচন। ও লঘু চিজ্রাবলী 
সমন্বিত হইয়া সমাচারের একখানি ক্রোড়পত্র বাহির হইত। 

বামাবোধিনী পত্রিক। ঃ ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত স্ত্রীজাতির 

উন্নতি বিভাগের মুখপত্রম্বরূপ পূর্বববৎ উমেশচন্দ্র দত্তের সম্পাদনায় এই 
পত্রিকাখানি পরিচালিত হয়। সভার মুখপত্রবিধায় ইহার পরিচালনায় 

কেশবচন্দ্রের যে বিশেষ হাত ছিল তাহা বলা চলে। ইহাতে 

কেশবচন্দ্রের অনুপ্রেরণায় প্রতিষ্ঠিত “বামাহিতৈষিণী সভাঁ"র ষাঁবতীয় 
সংবাদও বাহির হইত । কি স্বদেশে কি বিদেশে স্ত্রীশিক্ষা এবং 

স্্ীজাতির উন্নতিবিষয়ক বিবিধ সংবাদ ও প্রবন্ধ, এবং ছাত্রী ও 

শিক্ষয়িত্রীদের রচনাঁও সাগ্রহে 'বামাবোধিনী পত্রিকা, প্রকাশ করিতেন । 
মদ না গরল ? 2 ভারত-সংস্কার সভার অন্তর্গত “ম্থরাঁপান ও 

মাদক দ্রব্য নিবারণ” বিভাগের মুখপত্র । শিবনাথ শান্স্ী বলেন, 

কেশবচন্দ্র ইহার সম্পাদনা-ভার তাহার উপরে অর্পণ কপিয়াছিলেন। 

এখানি মাঁসিকপত্র, বৈশাখ ১২৭৮ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার হাঁজার 

খণ্ড মুত্রিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত। 
ধর্দমসাধন 2 সাপ্তাহিক পত্র, ২১শে বৈশাখ ১৭৯৪ শক (১৮৭২) 

হইতে প্রকাশিত হয়, ইহা কেশব-মণ্ডলীর সঙগত-সভার মুখপত্র । 

ইহার সম্পাদনা-ভার ছিল উমেশচন্দ্র দত্তের উপর । এখানিও এক 

পয়স। মূল্যের পত্রিকা । ইহাতে কেবল সঙ্গতের বিবরণ ও ব্রাহ্মমন্দিরের 

উপদেশের সারমন্ম পরিবেশিত হইত | ধ্ধর্মসাধনে'র শিরোভষণ £ 

"ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না, 

কর সাঁধন, পূর্ণ হবে মনস্কাম |” 



5 কেশবচঙ্জ পেন 

বালকবন্ধু ঃ পাক্ষিক পত্র। ২০শে বৈশাখ ১৮০০ শকে (১৮ 
এপ্রিল, ১৮৭৮) পত্রিকাখানি প্রকাশিত হয়। সম্পাঙ্ছক-_কেশবচন্দ্ 

সেন। নাম হইতেই বুঝা যাঁয়, বালক-বালিকাদের পাঠোপষোগী রচনা 

ইহাতে পরিবেশিত হইভ। পত্রিকাখানি চিত্র, নগদমূল্য মাত্র এক 

পয়সা । গল্প, কবিত।, নীতিকথা, হেয়ালি, অন্ক প্রভৃতি ইহাতে স্থান 

পাইত। কিছুদিন বাহির হইবার পর বালকবন্ু” বন্ধ হইয়া যায়। 

কেশবচন্দ্রের জীবিতকালে, ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্ের ১৫ই ডিসেম্বর এখানি পুনরার 

খাসিক পত্রাকারে প্রকাশিত হুইয়াছিল। 

পরিচার্লিকা £ ভারত-সংস্কার সভার অন্যতম মুখপত্র । নারী- 
জাতির সর্ধাঙ্গীণ উন্নতি বিষয়ে কেশব-মগ্ুলীর কাধ্যকলাপের বিবরণ 

যথারীতি ইহাতে গকাশিত হইত | কুচবিহারবিবাহেব পর সম্পাদক 

উমেশচন্দ্র দত্ত কেশব-বিবোধী সাধাবণ ত্রাঙ্মসমাজেব অন্যতম কর্ণধার 

হন। তখন একখানি স্বতন্ত্র মহিলা-পত্রিকার প্রয়োজন অন্ভভৃত হইল, 

ভারতবর্ধীয় ব্রাক্মদমাজের পক্ষে গিরিশচন্দ্র সেনের প্রস্তাবে ও উদ্যোগে 

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় “পবিচারিকা নামে একখানি 

মাসিকপত্র ১২৮৫) ১ল। জ্যৈষ্ঠ প্রকাশিত হয়। কয়েক বৎসর পবে 

পরিচারিকা'পরিচাঁলনার ভার লইলেন কেশবচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত “আয্য 

নারীসমাজ। বল বাহুল্য, আরম্ভ হইতেই 'পরিচারিকার সঙ্গে 

কেশবচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। কেশব-প্রবন্তিত নারীজাঁতির উন্নতি- 

মূলক অভিনব প্রচেষ্টাসমুহের সকল বিবরণই পুঙ্খান্ুপুঙ্খরূপে 

“পরিচারিকা'য় গ্রদত্ত হইত। 

বিষ-বৈরী £ কেশবন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ব্যাণ্ড অফ হোঁপ বা আশালতা 

দলের মুখপত্র । কেশবচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল সেনের সম্পাদনায় 



রচনার নিদর্শন ১৯১ 

১২৮৭ বৈশাখ মাসে (ইং ১৮৮০) মাসিকক্পে প্রকাশিত হুয। এখানি 
বিনামূল্যে বিতরিত হইত। 

২৩ ৩৬৮ 10851১৩258810 2 নিববিধান”এর ভাব প্রকাশ ও 

প্রচারার্থ কেশবমগুলীর সিচ্ধান্ত অনুযায়ী ১৮৮১ গ্রীষ্টাব্ধের ২৪শে ষার্চ 

এই ইংবেজী সাঞ্তাহিক-পত্র প্রকাশিত হয়। প্রতি সপ্তাহে কেশবচন্দজ্ 

নববিধাঁনের উচ্চ ভাবাদর্শ বিভিন্ন দিক হইতে ইহাতে ব্যাখ্য। 

করিতেন । 

11৩ 105৩1251 2 কেশবচশ্্রের অনুজ ক্ষ্ণবিহারী সেনের সম্পাদনায় 

এই সাপ্তাহিক পত্র ১৮৮২, জানুয়ারী মানে প্রকাশিত হয়। এখানি 

সংবাদপত্র আখ্য। পাইবার যোগ্য । কিছুকাল পরে ইহা! 11005 টৈছ্ 

1)78199108861017-এর সঙ্গে মিলিত হইয়া 11189 [365৮ 10781)808561970 

9%1)0 6108 10191] নাম গ্রহণ কবে। 

লচনার নিদর্শন 

অনেক দিন হইল, এই বেদী হইতে জীবন-পুস্তকের মহিমা বর্ণন কর। 

হইযাছে। সকল গ্রন্থ অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। বিশ্বানীর জীবন, 

সাধকের জীবন সর্বশ্রেষ্ঠ । সকল বস্ত অপেক্ষ। আদরনীয় আপনার 

জীবন । দি ত্রহ্মাগুপতি মন্য্-জীবনকে বেদ বেদাস্ত অপেক্ষা শ্রেষ্ট 

করিয়া থাকেন, তবে বিশ্বাপী মাত্রেরই কর্তব্য, জীবনেব কথা ভক্তমণগ্ডলীর 

মধ্যে বিবৃত করেন। নেই জন্য পরম পিতার আদেশে এই বক্তার 

জীবনের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম । সেই লোকেশ, গণেশ, মহেশ 

যিনি, তাহাকে ন্মরণ করিয়, তাহার শ্রপাদপন্সে, বারবার প্রণাম করিয়া, 

এই সুমিষ্ট মধুময় কাষ্যে প্রবৃত্ত হই। 



১০২ কেশবচন্জ্র সেন 

আমার জীবনবেদের প্রথম কথা প্রার্থনা । যখন কেহ সহায়তা 

করে নাই, যখন কোন ধশ্শসমাজে সভ্যরূপে প্রবিষ্ট হই নাই, ধর্মগুলি 

বিচার করিয়া কোন একটী ধন্ম গ্রহণ করি নাই, সাধু বা সাধক শ্রেণীতে 
যাই নাই, কর্মজীবনের মেই উষাকালে “প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর” 

এই ভাঁব, এই শব্ধ হৃদয়ের ভিতবে উখিত হুইল । ধন্ম কি,জাঁনি না ও 

ধর্দমসমাজ কোথায়, কেহ দেখায় নাই? গ্তরু কে, কেহ বলিয়া দেয় 

নাই; সঙ্কট বিপদের পথে সঙ্গে লইতে কেহ অগ্রপর হয় নাই; জীবনেব 

সেই সময়ে আলোকের প্রথমাভাস স্বরূপ “প্রার্থনা কর, প্রার্থনা ভিন্ন 

গতি নাই” এই শব্ষ উচ্চাবিত হইত। কেন, কিসেব জন্য প্রার্থন। 
কবিব, তাহাঁও সম্যক্রূপে বুঝিতাম না, তর্ক করিবারও সময় হয় নাই। 

কেন প্রার্থনা করি, জিজ্ঞাসা করিবার লোকও ছিল না। কে প্রার্থনা 

করিতে বলিল, তাহাঁও কোন লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম না। ভ্রাস্ত 

হইতে পাবি এ সন্দেহও হইল না। প্রার্থনা করিলাম । ভিত্তি স্থাপনের 

সময় কে অট্ালিকাৰ পৌন্দধ্য চিন্তা করে? কি রং দিব বারাগ্ায়, 
তাহা কি মানুষ তখন ভাবে? তখন কেবল অটল ভাবে ভিত্তিই 

স্থাপন করিতে হয়|" [ জীবনবেদ : পৃ. ১-২] 

কবে সংসারের আসক্তিতে নত্যু গ্রাসে পভিব, কবে টাঁক। ছু'য়ে 

মরিব, এ ভয় বড় করি। যেমন কাঁম ক্রোধকে ভয়ানক বোধ কবি, 

তেমনই স্ত্রী পুত্র সংসারকেও বিপদজ্ঞান কবি। পাছে ঈশ্বব অপেক্ষা, এই 

সকলকে ভালবাসি, পাছে সংসাঁবকে অধিক প্রিয় বোধ করি, এই 

আশঙ্কায় সংসাবকে ভীষণ দৈতা মনে হইত। পাছে ভক্তি ন! হয়, এই 
ভয়ে অমাবস্যা ভালবাদিতাম। বাগানে গিয়া আমোদ করিবার ইচ্ছা 

হইত না, হৃদয়ে শ্যৃত্তি পাইতাম না, অন্ধকার স্থানে চুপ করিয়।৷ জড়ের 

মতন থাকিতাম। কেবল ছুই একটি মনের কথা ঈশ্বরকে জানাইতাম। 



রচনার নিদর্শন ১৯৩ 

আর কাহাকেই বা জানাইব? এইরূপে জীবনের মূলে বৈরাগ্য 

হইল। জীবন-বৃক্ষের আকার প্রকার সকলই বৈরাগ্য দ্বারা হইল। 

বৈরাগ্যমুলক জীবনে যাহা হওয়া আবশ্তক, তাহাই হইল । দেবাস্থরের 

যুদ্ধে দেবের জয় হইল। বিবেক ও বৈরাগ্য ছুই ভাই মিলিয়। পাপ 

জীবনকে শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, পরে দেখি, সংসার কাছে 

আসিতে পারিল না। 

আত্মপীভন ও ভাধ্যাপীড়নের দ্বার ধন্মজীবন আরম্ভ হইল। 

অবশেষে যাহার! ভয়ের কারণ ছিল, তাহারাই বন্ধু হইল; ষে শ্বশানে 

বাডী আরম্ভ কর! হইয়াছিল, সেই শ্বশাঁনে ফলফুল শোভিত উদ্যানে 

পরিণত হইল । মধ্যস্থলে হরির পথ হইল । শশ্বান যে কোনকালে 

ছিল, এমন আর বোধ হম না। আবম্ত দুঃখে, সখ শেষে । যাহার! 

হাসিতে হাদিতে ধর্মজীবন আরম্ভ করেন, ধাহারা আরম্ভ হইতে 
সৌভাগ্যশালী, তীহাদের দলে আমাকে শ্রেণীভুক্ত করিতে পারি না। 

মাথার উপর দিয়া আমার কত বিপদই গিয়াছে । শব করিয়া না 

ফেলিলে দেবত্ব পাইবে না, এই বিধি ঈশ্বর আমার উপর খাটাইয়াছেন। 

কাদিতে কাদিতে আমি শশ্ত বপন করিয়াছিলাম, এখন হাসিতে হাসিতে 

শশ্ত সঞ্চয় করিতেছি। প্রথম কত কাদিয়াছি এখন হরির শ্রীপাণপক্প 

স্পর্শ কবিয়া হাসিতেছি। এ বিধি সকলের বিধি হইতে পারে না। 

ধার পক্ষে যাহ]! বিধি তাহাকে তদন্ছনারে চলিতে হইবে। কিন্তু 

এ জীবনের একটি কথা! সকলের পক্ষেই খাটিতে পারে। যর্দি কোন 

সত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, ধদি কোন কাতি রাখিতে হয়, হৃদি 

মহদ্যাপার প্রসব করিতে হয়, তাহ! হইলে এই গর্ভ-বন্ত্রণা সহ করিতে 

হইবে । কেহ কোন্ কীত্তি রাখিতে চাও, কেহ প্রচারক হইবে মনে কক, 

কেহ ত্রত লইয়। লোকের মঙ্গল করিবে, এরূপ যদি মনে করিয়া থাক, 



১৪৬৪ কেশবচজ্জ পেন 

কিছুদিনের জন্য একবার বনে যাইতেই হুইবে। দ্বিজ হইতে যদি চাও, 
একবার দগুধারী হুইয়। অণ্ততঃ কয়েকপদ ঘুরিয়। আসিতেই হইবে ১ 
এই ষে উপনয়ন সংস্কারের ব্যবস্থা হিন্দুরা করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার 
উপকার আমাদ্দিগকে লইতে হইবে । যদি দ্বিজ হইবার বাসনা কর, 

ঈশ্বরের হাতে যর্দি আপনাকে দেখিতে চাও, অন্তরের ভিতর ঘে জন্ক 
আছে, তাহাকে মারিতে হুইবে, কুপ্রবৃত্তি সকলকে তাডাইতে হইবে । 

কিছু দিন শোকের অশ্রু পড়িবে, মড মড করিয়া হৃদয়ের হাড ভাঙ্গিবে, 
অবশেষে চমত্কার ভাগবতী তন্গ লাভ হইবে। বাচিতে যদি প্রয়াস 

কর, একবার মর । ঈশার ন্যাক়্, বুছ্েব ন্যায়, শ্রীগৌরাঙগের ন্যায় কষ্ট 
যন্ত্রণার মধ্যে গিয়া ফিরিয়া এস 1 জীবনবেদ £ পৃ. ২৯-৩০ ] 

“**আমি দাসত্ব সহা করিতে পারিতাম না; এখনও পারি না। 

কাহাকেও বাসনার বশবস্ভী, কি রিপুর বশবর্তী দেখিলে অন্যায় বোধ 

করিতাম, কোন ক্রমেই সহিষুত হইতে পারিতাম না। আমার অস্ত 

অধীনত। কাটিবার জন্য মততই চক্মক করিত। কৃত অনিষ্ট ফল 

অধীনতা দ্বারা ফলিয়াছে, ভাবিয়া ঠিক করি নাই। ভাবিয়া চিস্তিয়। 

যে অস্ত্র-হস্তে দাড়াইয়াছিলাম তাহ! নয়, অবশেষে এই মহামন্ত্র, গুরুমন্ত্রের 

আশ্চধ্য প্রভাব দর্শন করিলাম। এই পৃথিবীতে কত ভাব ভাই 

ভগিনীকে দাস দাসী করিয়া রাখিয়াছে , তৎ্সমু্য়ের প্রতিকূলে 

দণ্ডায়মান হইতে হইবে বলিয়া, ইষ্টদেবত। এমন শিক্ষা দিলেন যে, 

অধীনতা। দেখিলেই আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিতাম। রাগের দাস 

হইতে কাহাকেও দেখিলে, রাগের উপরেই রাগ হুইত। পিতার দাস, 

কি সস্তানের প্রা হওয়াও সহা হইত না; ধনের দান, মনের দান 

অথব। কোন সম্প্রদায়ের দাদ হইতে ষখনই কাহাকেও দেখিতাম, রক্ত 
চঞ্চল হইয়া উঠিত। মাছষকে ঈশ্বর স্বাধীনতা দিলেন, আর লেই 
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মানুষ পৃথিবীর বাজারে স্বাধীনতা বিক্রয় করিয়া, পৃথ্থিবীর পাপের নিকট 

পরাস্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে । রকম রকম লোক রকম রকম 

লোকের কাছে পদানত হইয়। দাসত্ব স্বীকার করে। ক্রীতদাস হইবার 

এত ইচ্ছা! পাঁচদশ বংসর দাসত্ই করিতেছে! এক এক বিশেষ 

নারীর দাসত্ব করাকে কি বলে? ব্যভিচার বলে। মানুষের দ্বাসন্ 

করাকে কি বলে? দীসদলের মধ্যে গণ্য করে। ধনের দাস হইলে 

লোভী বলে এ সমস্তই পাপ; দাস হওয়াই পাপ। 

আসক্তি সংসারের রাজ! হইলে মজিতে হয়। যে গ্রামে যাই, যে 

বাডীতে ধাই, রাগ বলে, দ্বেখ, আমার কত দাসদাসপী ; লোভ বলে, দেখ, 

কত আমার চাকর, আমি কত বড রাজাকে পধ্যস্ত মারিতেছি । দাঁপত্ব 

বিধি সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়! একেবারে পোডাইয়া মারিতেছে । 

হ| বিধাতঃ:! স্বাধীনতা ষে মুক্তি, অধীনতা যে নবক। স্বাধীনতার 
জয়-পতাক। উডাইয়। অধীনতার ছুর্গকে চুর্ণবিচূর্ণ করিতে হইবে । কোন 

গ্রকার সাম্প্রধায়িকতায় পভ। হইবে না। কেহ বলেন, গুরুকে মানিও ; 

মন বলে, ভয় করে । পিতামাতাকে মানিও ; আশঙ্কা হয়। বন্ধু-বান্ধব 

ধারা, ধম্মেতে ধাহাদের পহিত মিলন হইয়াছে, তাহাদিগকে মানিও ) 

আত্মা বলে, বড় ভয় করে। খুব ধাহাঁর! বিশেষ অনুগত, ধশ্মে সৎ্কন্দে 

অন্গকুল, আদরের সহিত তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিও ; মন বপিল, 

অধীন হইতে আমি ভীত হই। কোন বন্ধুর বিশেষ মায়াতে আষি বন্ধ 

হইব না। খুব বড় বন্ধু দেখিলেন যে, আমি ভালবামি বটে, কিন্তু 

মায়াতে বদ্ধ হইলাম না। এই জন্ত আমার বন্ধুরা বলিলেন, খুর থে 

আমাদের ভালবাসে, তা নয়, ভিতরে এ ব্যক্তি আবার নিজের বুদ্ধিকে 

দাড় করায়; আমরা ষা বলি, ত। করে না। বন্ধুরা বলেন, এইটি কর, 

আমি তাহ! করি না। অন্তের ভাল কথায় ভাল কাজও করিব ন1, 
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ঈশ্বরের কথায় করিব। অন্যের কথায় যাহ! করিলাম না, ঈশ্বরেব কথায় 

তাহ। আগ্রহেব সহিত কবিব। যতক্ষণ না ঈশ্বরেব কথা শুনিব, ততক্ষণ 

আমি কাঁজ আরম্ভ কবিব না। এ প্রকার প্রতিজ্ঞায় অন্যের বিপদ 

হইতে পারে, কিন্তু আমি সৌভাগ্যশালী, আমার ইহাতে বিপদ না 
হইয়। লাঁভই হইয়াছে । [ জীবনবেদ £ পৃ ৩৭-৩৮ ] 

চারি সহম্র বসরের পর আবাব হিমালয়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল। যে 

গম্ভীর হিমালয় পর্বত, বহু শতাব্দী গত হইল, জাগ্রৎ জীবস্তভাবে 

ব্রহ্মনাম গান করিয়াছিল, প্রাচীন আধ্যদিগকে ব্রহ্ম বিদ্যা এবং যোগতত্ব 

শিক্ষ। দিয়াছিল, এবং সমস্ত ভারতবর্ষে ব্রন্মের ষশ ঘোষণ! করিয়াছিল, 

কালক্রমে সেই পর্বত নিস্তেজ এখং নিজীব হইযা ঘোঁব নিদ্রায় অচেতন 

হইয়া পডিল। প্রাচীন কালে সমুদায় ভাবত এই হিমালয়ের পদতলে 
বসিয়। ব্রহ্ষবিদ্যা এবং যোগধন্ম শিক্ষা করিত এবং হিমালয় হইতে 

বিনিস্যত গঙ্গাতে স্নান করিয়া ভারতবামিগণ সেই গঙ্গাব তীবে বসিয়। 

হরির আরাধনা এবং জপতপ কবিতেন। এই পর্বতের নিকট আর্ধাগণ 

যেমন ক্রহ্গস্বর্ূপ নির্ণয় করিতে শিখিয়াছিলেন এমন আব কোন্ জাতি 

পারিয়াছিল? হিমালয় যেমন প্রাচীন আধ্য যোগী ধষিদিগকে উচ্চ 

ব্রন্মতত্ব এবং যোগধশ্ম শিক্ষা দ্রিযাছে এমন আর কে শিক্ষা! দিয়াছে । 

দেখিতে হিমালয় কেবল কঠিন প্রস্তরবাশি, কিন্ত বাস্তবিক উহ। 

ভারতের বুহৎ ঘনীভূত ষোঁগধন্ম। হিমালয় অভেছ্চ কে উহাকে তেদ 

করিতে পাবে? হিমালয় অটল, অচল, কে উহাকে আন্দোলিত 

করিতে পাবে? এই অভেছ্য হিমাচল শুরু হইয়া আমাদিগের প্রাচীন 

আধ্যদ্দিগকে অদ্দিতীয় ব্রন্মের তত্ব শিক্ষা দিয়াছে । প্রমাণ বেদ বেদান্ত । 

ভারতেব যৌগধশ্ম হিমাঁলয়-সম্ভৃত। অভ্রভেদী হিমালয় হিন্দস্থানের 
মন্তক। সেই উচ্চ মন্তকেব ভিতর হইতে যোগতত্ব ধ্যানতত্ব এবং 
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নান। প্রকার জ্ঞানতত্ব বাহির হইয়াছে । যখন সমুদয় যোৌগধশ্ম বাহির 

হইয়া! গেল, তখন হইতে এ পর্ধত ক্রমশঃ নিস্তেজ এবং নিরুগ্যম, 

'নিক্ষিয় ও অকর্শন্য হইয়। নিদ্রায় অচেতন হইল । অনেক বতৎমর যোগ 

শিক্ষা দিবার পর হিমালয়ের বুঝি আর কিছু শিখাইবার ছিল না, 

গজাষমুনাকে প্রেরণ করিয়। হিমালয়ের আর বুঝি কোন নদী উৎপাদন 

করিবার শক্তি রহিল না; তাই বুঝি হিমালয় নিদ্রিত? কিংবা 
ভাঁরতবানীর নিকট আর তাদুশ আদর পাইল না বলিয়া গিরিশ্রেঙ্গ 

হিমীলয় অবসন্ন হইল ? 

আগে যেমন সেই হিমালয় কথ! কহিয়া উপদেশ দিত এখনও আবার 

সেই পর্বত জীবন্তভাবে কথা কহিতেছে এবং নবীন বংশীয় ভারতবাসী- 

দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছে ;₹--হে ভারতের নবা সম্প্রদায়, 

প্রাচীনকালে ষেমন তোমাদের ভক্তিভাজন পূর্ধপুরুষগণ আমার কাছে 

বসিয়া পরক্রন্মের সহিত যোগপাধন করিতেন তোমরাও তাহাদিগের 

হ্যায় যোগী ও তপন্বী হগড। তোমরা আর ক্ষুদ্র পরিমিত দেবতার 

অচ্চনা করিয়া হীন হইয়া থাকি না। আর্ধাস্থানের প্রাচীন 

মহত্ব স্মরণ কর। বেদ উপনিষদের উচ্চ তত্ব আবার ধারণ কর। 

পতিত যোগমুকুট তুলিয়া পুনরায় মন্তকে ধারণ কর। আধুনিক 

সত্যতা ও বিষয়-বিলাসে মুগ্ধ হইও না। অসার ধন মানের লালসায় 

অধ্যাত্মযোগ বিনাশ করিও নাঁ। বাহক জড়জগৎ্ ছাড়িয়া হদয়রাজ্য- 

মধ্যে গভীর ধ্যানে ভূমানন্দ উপভোগ কর। বিজাতীয় জভবাদ ও 

জড়াসক্তি পরিহার করিয়। স্বজাতীয় আধ্যাত্মিকতার গৌরব রক্ষা কর। 

আমি প্রধান হিমাচল তোমাদের বহুকালের গুরু ও বন্ধু, আমাকে 

অবজ্ঞা করিও না। আমি পরক্রহ্ষরূপ পরম রত্ব যেমন তোমাদের 

পূর্ববপুরুষদিগকে দিয়াছিলাম তেমনি আবার তোমাদিগকে দ্দিব। 



১০৮ কেশবচজ্ পেন 

ভারতের মন্তক আমি, আমার মন্তকের মণি ব্রহ্মযোগ, সাবধান তাহাকে 

অবহেল! করিও না।”*[ সেবকের নিবেদন £ ১ম খণ্ড পু. ১-২ ] 

এ দেশে বড় মানুষ ও নবাঁবদের মধ্যে আমোদ প্রমোদ করিবার 

অনেক উপায় আছে। পায়রা উডান তাঁর মধ্যে একটা । লক্ষ 
সহরে কত নবাব পায়রা পুষিয়। আমোঙ্ করেন। সময়ে সময়ে নৃতন 

নৃতন কৌতুক আমোদে বাবুদের অনেক অর্থ ব্যয় হুইয়! থাকে। 

বড মান্ধষের! সময় যাহাতে স্থথে কাটে, সেজন্ত কপোতদদলকে আকাশে 

উভাইবার চেষ্টা কবেন। কলিকাতায়ও বডমানুষের। পায়রা উড়ান । 

পায়ব। উড়ান একটা অপার সামান্য ব্যাপার হইলেও, ইহাতে ধশ্মতত্ব 

নিহিত আছে । পায়র। দলবদ্ধ হইয়া উড়ে কেন? আমার মনে হয়, 

এই উপস্থিত ভগ্রলোকগুলি পায়বার খাঁচা। চিন্সয় জীবাত্মা পাখী 

এক খাঁচাব ভিতর থাকে, পাথী স্ত্রী পুত্র লইয়। গৃহে থাকে না। সে 

যখন প্রথমে ভাল ছোট খাঁচার মধ্যে সতেজ হুইল, তখন ভড়িল। 

ভাই, বন্ধু, এখনে। কি সবল হইয়াছ ? 

জীবাত্সা পক্ষী, বিবেক বৈরাগ্য তাব দুইটি পক্ষ । পাখী এ ছুই 

পক্ষ বিস্তাব করিয়া আকাশে উভিয়! যাঁয়। পাখী, তুমি কি এখনও 

স্্রীপুত্রে বদ্ধ থাকিবে? আমরা আধ্যসস্তান, আমাদের শরীরে আধ্যরক্ত 
এখনও বিদ্যমান । এই শবীব কাট, দেখিবে, সেই বুক্ত সঞ্চালিত 

হইতেছে । যোগী খষিদিগেব আত্মাপক্ষী উড়িয়। গিক়্াছিল, কিন্তু 

আমাদের পাখী উডে না। তাহাব। ষোগমন্ত্রে সব উড়াইয়া দিয়াছিলেন ; 

কিন্তু আমরা সেই মাটাতেই আছি। আমর। ঘদি বলি, ওরে বাড়ী, 

ছোট হ, ছোট হয় নাঃ ওরে সোনা, তুই ধুলি হইয়া যা, সে ধূলি 

হয় না। ওরে পাখী, শৃঙ্খল কাটিয়া উড়িয়া ষা, সে মায়! বন্ধন ছেড়ে 

না। পাখী উডেনা। তবেকি আকাশের বিহঙ্গ উডিবে না। আমি 
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বলি ইহার একটি উপায় আছে। খুব উচ্চ স্থানে যাও, দেখিবে পৃথিবীর 

বন্ধ সব ছোট হইয়া গিয়াছে । তখন সত্তর বৎসরের বৃদ্ধকে শিশু 

মনে হয়, প্রকাণ্ড বৃক্ষকে তৃণের যত বোধ হয়। উচ্চস্থানে স্ত্রীপুত্র 
সব কোথায় পড়ে আছে, সব পায়ের তলায়। তখন কোথায় আমি, 

কোথায় ঘর বাঁড়ী। আমি এত বড় হইয়া যাই যে, পরথিবীকে সরাখানা 

দেখি; আর লোকগুলি যেন কীট পতঙ্গ । 

অত্যুন্তত পায়র1 জীবাত্ম। । বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্র এত বড় বড় 

উপাধি পান, এত ধন উপাজ্জন করেন; কিন্তু একটী পায়রার সঙ্গে 

তুলনা কর দেখি? সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, সে খাবারও ভাবনা 
ভাবে না, ঘর বাড়ীরও চিন্তা করে না। নিশ্চিন্ত বৈরাগী এমন আর 

কে আছে? পায়রা আপনার আনন্দে বিচরণ করে, স্থথে বিহার 

বিহার করে। সেইকূপ মান্য যখন উড়িতে থাকে, উড়িতে উড়িতে 

সে কতদুর যায়, পৃথিবীর লোকে আর তাহাকে দেখিতে পায় ন1; 
চিদাকাশের এমন উচ্চস্থানে উঠে যে, তাহার আনন্দের সীমা থাকে ন1। 

পায়রা কি এক! উড়ে? বিধ।তার কৌশল অতি অপূর্ব । সাদা 

কাল লাল নানাবিধ বংএর পায়রা] উড়িতে উড়িতে আকাশে উঠে । 

ষখন ৃধ্যের আলোক সমস্ত পায়রার গায়ে পড়ে, তখন তছুপরি 

ত্বর্ণরশ্মির বিস্তার হয়। কি চমৎকার শোভাই দেখা ষায়। মাঁঠিষ- 

পক্ষী! তুমি বিবেক বৈরাগ্যের পক্ষ বিস্তার করিয়া উড়, অগ্রসর 

হও, উর্ধে উঠ। ধযোগসাধন পায়রাকে কেউ কখন শিখায়নি, 

পায়রার গুরু স্বয়ং ঈশ্বর । যখন তাহারা হেলিতে ছুলিতে ঢেউ 

খেলিতে খেলিতে তরঙ্গের মত আকাশের পানে উড়িতে থাকে, 

তখনকার দৃশ্য মনোহর । যদি দুইটা পায়রা দলছাড়া হয়, তাহার] 

আবার আসিয়া দল মিশিয়া ঘায়। কি আশ্চধ্য এঁক্য ! 
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পাঁধী যখন পৃথিবীতে থাকে, তখন এট তেঁতৃলগাছের পাখী, সেট। 
বটগাছের পাখী, এইরূপ ভেদাভেদ থাকে । পৃথিবীতেই জাতিভোর, 

কিন্তু আকাশে এক । পৃথিবীতে থাকিলেই অমুকের পায়বা, কলিকাতাব 

পায়রা, কোৌোমগরের পাষরা, ফরাস্ডাঙ্গার পায়রা! গণনা কর! যায়। 

আকাশে ভেদাভেদ নাই, সব একাকার । গ্রামে থাকিতে গেলেই দাগ 

দিবে। তুমি বাঙ্গালী কাল, তুমি কাফি আরও কাল, তুমি ইংরেজ 

শাদ। কিন্ত আকাশের সব এক। চিদাকাশে আত্মা পায়বা উড্ডিল, 

জ্ঞান-স্থয্যের আলোক পক্ষার পক্ষের উপর পিল, সতাা-স্য্যের 

আলোকে উহ। ক্রমাগত উড়িতে আরম্ভ করিল। যোগী হুইয়৷ বিহঙ্গ- 

সকল ডডিতেছে। হিংস। নিন্দ। নচে, চিন্ত। হুর্ভাবন। পৃথিবীতে, কাম 

ক্রোধ স্বার্থপপত। মাটিতে বাস করিলেই হয়, আকাশে এ সব কিছুই 

নাই। অতএব পায়র। হও দেখি, যোগবলে আকাশে উড় দেখি? 

আমাদের যোৌগিগণ পাখী হুইতেন, ধ্যান-সমাধিতে চিদীকাশে উডিয়। 

যাইতেন । আমার মন-পাখীও উভিয়া গেল। এ পায়রার দল কোথায় 

চলিয়! গিয়াছে । পায়রা তে। আকাশের, আকাশ তার বাড়ী, আকাশ 

তার ঘর, তৃমানন্দপাগর তার পানীয় জল। দেবত্ব এসেছে মনের 

ভিতগ , গুখনঝল, ভক্তিবল, পুণ্যবল, প্রেমধল সকলই পাইতেছি। 

আও ভপরে উঠি, আরও আনন্দ শাপ্তি লাভ করি, চিদানন্দ আকাশে 

আকাশে বিহার করা ধাউক। । মাঘোত্সব £ পায়র! ডড়ান ] 

শাক্য, সর্ধবত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে? 
বৈরাগ্যমন্ত্রেস গুরু, কি তুমি অনুভব কবিলে? বল, হে শাক্য, কি 

সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ব পাইলে? তোমার যে এত বড রাজ্য 
ছিল, অনায়ামে তুমি তাহ পরিত্যাগ করিলে !! কিরূপে তোমার 
মনে এত তেজ হইল? বিশ্বজননী ষখন তোমাকে স্থজন কাঁরলেন, 



রচনার নিদর্শন ১১১ 

তখন তোমান প্রাণের ভিতরে এমন কি বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট 

করিয়। দিয়াছিলেন, যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদিগের উপরে উচ্চ 
. লিংহামন লাভ করিলে? পৃথিবীর ছুঃখ জাল নির্বাণ করিবার 

' জন্য তুমি কি অপূর্ব স্বগাায় পদার্থ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলে? তুমি 
জননীর নিকট কি গুঢ় মন্ত্র শিখিয়া আসয়াছিলে? তোমার কোন 

ইচ্ছা ব৷ প্রবৃত্তি ছিল না, তুমি সমশ্ত প্রবৃত্তির আগুন নির্ববাণ 
করিয়াছিণে, তুমি কিছুই কামশী করিতে না। তোমার শিষ্য 
দরিদ্র বৈরাগীগুলি ভিক্ষা চাহিতেও পারে না। হে শাকা, হে 

বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসস্তান, বল, তোমার জীবন-বৃত্তাস্ত বল, 

তোমার প্রাণের ভিতরে নিব্বিকার হরি কি অপূর্ব 1৮ত্তরঞ্ন 

সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন। তুমি কির্ূপে সকল দুঃখ জাল। 

নির্বাণ করিলে? তোমার পথাবলম্বীরা৷ বৈরাগা। তাহারা কল্য কি 
আহার করিবে জানে শা, [তিক্ষীও করিতে পারে না। এমন ছুঃখ 

দরিদ্রতার ধম্ম তুমি প্রচার করিলে, অখট বড় বড় রাজা সকল 
তোমার শব প্রশিষ্তের পদানত হইল। বৈরাগ্যের নিকট রাজার 

মন্তক অবনত, বেরাগীর কাছে সম্রাট বশীভূত। শাক্যমুনি, পৃথিবীর 

হুপতিরা তোমাকে রক্ষা করিল না; কিন্ত তোমাকে এবং তোমার 

বন্ধুদিগকে বাচাইলেন হরি। তুমি বৈরাগ্যধামে মহাধনী ছিলে। 

বৈরাগ্যধন, নির্বাণরত্ব পাইবার জন্য, তুমি রাজত্ব স্ত্রী পুত্রাদি সর্বন্ব 

ছাঁড়িলে। ধন্য তাহারা, যাহারা সত্যের জন্য সকলই ছাড়েন! 

পৃথিবীর অসারতা বুঝিয়া, সংসার ছাড়িয়া তুমি বৃক্ষতলে গিয়। 
বসিলে; স্বর্গের ঈশ্বর দেখিলেন, তুমি সত্যের জন্য সকলই ছাঁড়িতে 
পার। এই জন্য দ্বর্গ হইতে তোমার মস্তকের উপর পুষ্পবৃষ্টি 
হইল, ধন্মরাজ্যে কাপর ঘণ্ট। বাজিল, তোমার দ্ব্গের পিতা তোমাকে 
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গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন করিলেন । তোমার উচ্চ বৈবাগ্য এবং 

গতীর ধ্যানের কথা শুনিয়া পৃথিবীর বড বড রাজারা বলিল, 

“আমরা এ ধন্ম গ্রহণ করিব ।” কোথায় তিব্বত, কোথায় চীন 

দেশ, কোথায় ত্রহ্ধরাজ্য, এ সকল স্থান তোমার ধন্ম গ্রহণ করিল। 

হে গৌতম, তুমি এখনও চক্ষু মুত্রিত করিয়। বসিয়া আছ; তুমি 
পৃথিবীতে বৈরাগ্যের পথ, নির্বাপণের পথ, জীবে দয়৷ দেখাইয়াছ। 

তুমি জীবে দয়ার অবতার। তুমিই বলিলে--“একটি পোকাও মারিও 

না, জীব-হিংসা করিও ন11” তোঁমারই জীবনে সকল ছুঃখনিবৃত্তির 
উপায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তোমার দয়ার্দ হৃদয় কাহাবও ছুঃখ 

সহা করিতে পারিত না। পাপী কষ্ট পাইলে তোমার কষ্ট হইত। 

দুঃখের অবস্থা তোমার সহা হইত না, তুমি সর্বত্র ছুঃখ নির্বাণ 

করিতে চেষ্টা করিতে । তোমার আত্মা বলেন, “কাহাকেও ছুঃখ 

দিও না, কারও দুঃখে উদাসীন থাঁকিও না।” সে নিষ্ঠব-হৃদয়। ষে 

এই নির্ববাণমন্ত্রবরোধী । সে শাকের শত্রু, যে, কোন জীবকে কষ্ট 

দেয়। | সাধু-সমাগম £ পৃ. ২৬২৮] 

হে দীনবন্ধু পরমেশ্বর, প্রতিদিন ছু'বেলা এই আশ্রম-মন্দিরে উপস্থিত 

হইয়া, আমার। আকাশের নিকট কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ কৰি, না, 

যথার্থই; কোন জাগ্রৎ দেবতার পূজা করিয়! থাকি? আমাদের 
উপাসনার বাক্যাড়ম্বর এবং সঙ্গীতের মধুরতা কি শৃন্যে বিলীন হয়, 
না, সত্যই কোন প্রত্যক্ষ বর্তমান ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইয়া আমব! কুতার্থ 
হই? প্রত্যহ, হে দীনবন্ধোও যাহাতে তোমাকে সমক্ষে জানিয়া তোমার 

নিকট প্রার্থনা করিতে পারি, এমন আশীর্বাদ কর। আমরা যে সকল 

প্রার্থনা করি, সম্মুখে থাঁকিয়া তুমি শ্রবণ কর, এবং আমাদের প্রার্থনা 

পূর্ণ করিবার জন্য তুমি অলক্ষিতভাবে তোমার প্রেমময় ন্বর্গধামে 
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অনেক আয়োজন করিয়া থাক, ইহা! আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে দাও । 
তূমি কাছে আছ, এবং কাছে থাকিয়া আমাদের ছুংখ পাপ দূর করিবার 
জন নান! প্রকার কাধ্য করিতেছ, ইহা আমাদিগকে স্পষ্টরূপে 
দেখিতে দাও। তোষাকে না দেখিলে আমর! কিরূপে এক পরিবার 
হইব? আশ্রমের মধ্যে ষি তোমার অব্যবহিত সহায়তা দেখিতে ন। 
পাই, এবং তোমার সহযোগী হইয়। কাধ্য করিতে না পারি, তৰে ষে 

ইহ। তোমার আশ্রম নহে । নাথ, তোমাকে ছাড়িয়া মচুযোর সঙ্গে 

থাকিতে ইচ্ছা নাই। তোমাকে হারাইয়। আর মন্ুম্ের কাধ্য করিতে 

অভিলাষ করি না। তোমার চরণতলে তোমারই আশ্রমে বাস করিতে 
চাই, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। “আচারধ্যের প্রার্থনা,” ১ম ভাগ 
পূ. ৫২-৫৩, ২০৫।১৮৭২ 

প্রাণের! আজ এই প্রীর্থনা যে, এই বেলা, এই শুভ মুহুর্থে 

আমাদিগকে তুমি ভুলাইয়া লও । এখন ঘাহা। বলাবে, আমরা সকলে 
তাই বলিব। এই বেল আমাদের হদয় প্রাণ কেড়ে লও। এখন 

আমর। তোমারই, তুমি আমাদের সব কেড়ে লও, কিছু যেন আর 
আমাদের না থাকে । আজ যেমন তোমায়, তেষনই চিরকাল আমি 
এবং আমরা সকলেই তোমারই হইয়া থাকিব। জননি! জননি! 

আঞজ যে আমাদের অধিক বয়স হইয়াছে, এমন মনে হইতেছে না। 

বালকের মত তোমার কাছে বসিয়া আছি। আজ এক বৎসরের 

শোক চলিয়া গেল। একি স্বর্গের যাদু? তোমার নামে সকল শক্র 

পলায়ন করিল। হ্ৃযোগ হইয়াছে, প্রাণনাথ! পরিষ্কত আকাশে 

সম্তানদিগকে আজ পাইয়াছ। আজ যদি সম্তানদিগকে চির প্রসত্ত 

করিয়া লইতে পার, তবে তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হইবে। আজ আমাদের 
পুরাতন চস্ছ নৃতন হইল। কোন্ দেশ হুঙ্তে কি যন লইয়া আসিয়া- 

| 
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ছিলাম, কাহাদের সঙ্গে বিবাদ করিতাম, আজ কি হইল! এই নিগুঢ় 
কৌশল কে জানে ? কোথায় ছিলাম, কোথায় আসিলাম; এই ভক্তি ঘরে 
বসিয়া, তক্তবৎসল তুমি, তোমাকে আমর! প্রেম ভক্তি দিচ্ছি। এক 

দিন মনে ব্যথা হইত, পাছে কিছুদ্দিন পরে আমাদের ভক্তি প্রেম-ফুল 
গশুফ হইয়া! যায়; কিন্ত এই সব ফুল কি শুকাইতে পারে? তোমার 

স্বর্গেতে ইহাদের জন্ম। ভক্ত'হৃদয় তুমি যে ফুল বিকশিত করিয়াঁছ, 
তাহাতে তুমি যে জলাশয় খনন করিয়াছ, এবং তুমি যে নদী প্রবাহিত 
করিয়া দিয়াছ, সে সকল কি শুষ্ক হইতে পারে? তুমি যে ভক্তি-জল 
পাঁঠাইতেছ, তাহ ষে ফুবাইবে না। মা হয়ে শিখাইয়! দিচ্ছ, বস! 

বল্ না, তোর এই ভক্কি-জল ফুাইবে না । তুমি বিশ্বাস দিতেছ, আমি 
মরিব না। অজর, অমর তোমায় এই বালক বালিকাগুলি। জীবননাথ! 

প্রাণগতি। তোমাকে ভালবাসিব, আর যাহারা তোমার সন্তান, 
তাহাদ্িগকেও ভালবাসিব। ভিতরে তোমার মুখের বচন শুনিব। হে 

প্রাণেশ্বর ! প্রাণ দিতে তুমিই পার। সৌন্দধ্য দেখাইতে তুমিই পার, 
মত্ত তুমিই করিতে পার। আমাদিগকে তোমার প্রেমে প্রমত্ত করিয়া, 

পৃথিবীতে তোমার ত্বর্গের শোভ। দেখাও, তাহা হইলে আমাদের মৃত্যুর 

পর, এই পৃথিবীতে যে নকল সাধু লোক আসিবেন,ভাহার। অন্বেষণ করিয়! 

দেঁখিয়৷ বলিবেন, এ কতকগুলি লোকের মন হইতে ভক্তির মধুর অগ্নির 
ধুয়া উঠিতেছে । আমর! পৃথিবীতে ইহ। দিয় যাইব। এই কি তোমার 
সেই ঘ্বর্গের ঘর? সেই শান্তিনিকেতন? এই ঘর কেহই ছাড়িয়! 
যাইতে পারিবে না। এ সোণার শৃঙ্খল হাতে দাও, আর আমাদের 
মুখে ক্রমাগত প্রেম-মদ ঢাল; আর যখন দেখিবে, আমর! মদ পানে মত্ত 

হইয়াছি, তখন এ শৃঙ্খল দিয়! বীধিয়। ফেলিও। ঘি অচেতন করিতে 

হম, এই ভক্তি-রসে আমাঞ্জিগকে অচেতন কর; হে স্থচতুর হইতেও 



রচনার নিদর্শন ১১৫ 

স্থচতুর পরমেশ্বর! তুমি ছুষ্ট সম্তানদ্দিগকে কীধিয়াছ। আরও প্রেমের 
কল, ভক্তির কল চালাইতে থাক। এস, পিতঃ! এতদিন পর আজ 

তোমাকে ধন্তবার্দ-পূর্ণ প্রণাম করি, ভক্তি ফুল-মালা লইয়া তোমার 

চরণে দিই। অবাক্ তত্তদিগের অবাক্ ঈশ্বর ! সৌন্দর্ধ্য-পূর্ণ প্রেমময়ী 

জননি ! প্রাণ ভগ্ন হয়, যখন ভাবি, কেমন করে তোমাকে ভুলিয়। 

যাই? হে প্রাণেশ্বর! অত্যন্ত আহলাদিত অস্তঃকরণে, তোমার 

তক্ত সন্তানগণ, তোমার ভক্ত প্রজাগণ, তোমার দাস দাঁশীগণ, দেখ, 

সকলে মিলে তোমার চরণে ভক্তির সহিত প্রণাম করিতেছি। 

"আচাধ্যের প্রার্থনা” ১ম ভাগ পৃ. ২২৯-৩১১ ২৪।১1১৮৭৫ 

এসেছি, মা, তোমার ঘরে। ওর। আস্তে বারণ করেছিল, 
কোনরূপে শরীরটা এনে ফেলেছি। মা, তুমি এই ঘর অধিকার 
করেছ । এই দেবালয় তোমার ঘর, লক্ষ্রীর ঘর। নমংসচ্চিদানন্দ্ 

হবে! আজ ১৮৮৪ শ্রীষ্টাব্ধের ১ল! জানুয়ারী, মঙ্গলবার--১৮*৫ শকের 
১০ই পৌষ--এই দেবালয় তোমার শ্রচরণে উৎসর্গ কর! হইল। এই 

ঘরে দেশদেশাস্তর হইতে তোমার ভক্তের আসিয়া তোমার পৃজ। 

করিবেন। এই দেবালয়ের দ্বার এই বাড়ীর, পলীর কল্যাণ হুইবে। 

এই সহরের কল্যাণ হইবে এবং সমস্ত দেশের ও পৃথিবীর কল্যাঁপ 
হইবে। গত কয়েক বৎসর আমার বাড়ীতে ক্ষুদ্র দেবালয়ে গ্বানাভাবে 

তোমার ভক্তের। ফিরিয়া ধাইতেন। আমার বড় সাধ ছিল, কয়েকখানা 

ইট কুড়াইয়! তোমাকে একখান! ঘর ক'রে দিই | সেই সাধ মিটাইবার 
জন্য, মা লক্ষি, তুমি দয়া করিয়া, স্বহন্তে ইট কুড়াইয়া তোমার এই 
গ্রশগ্ত দ্বেবালয় নিশ্বীণ করিয়া! দিলে। আমার বড় ইচ্ছা, এই ঘরের 

এ রোয়াকে তোমার ভক্তবুন্দসঙ্গে নাচি । এই ঘরই আমার বুন্দাবন, 

ইহা আমার কাশী ও মকা, ইহা! আমার জেরুজালম ) এই স্থান ছাড়িয়া 
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আর কোথায় যাইব 1 আমার আশ! পূর্ণ কর। মা, আশীর্বাদ কর, 

তোমার ভক্তের এই ঘরে আসিয়া, তোমার প্রেমমুখ দেখিয়।, যেন 

অদর্শন-যস্ত্রণা দূর করেন । মা, আমার বড় সাধ, তোমার ঘর সাজাইয়া 

দিই। 
প্রিয় ভ্রাতৃগণ! তোমাঁদিগকেও বলি, আমার মা বড় সৌথীন মা। 

ভাই, তোমরা মনে করিও না, আমার মা পাথরের মত শু মা, তাহার 

কোন সখ নাই। তোমরা সকলে কিছু কিছু দিয়ে মাব ঘরখানি 

সাজিয়ে দিও। কিছু কিছু দিয়! তাহার পূজা করিও । মিছে মিছে 

অমনি কেবল কতকগুলি কথ! দিয়া মায়েব পূজা করিও না। মা 
তোমাদিগকে বড ভালবাসেন। তোমর। একটি ক্ষুদ্র ভক্তিফুল মার 

হাতে দিলে, মা আদর করিয়া তাহ! স্বহন্তে স্বর্গে লইয়। গিয়া দেব দেবা 

সকলকে ডাকিয়া তাহা দেখান এবং আনন্দ প্রকাশ করিয়! বলেন, দেখ, 

পৃথিবীর অমুক ভক্ত আমাঁকে এই সুন্দর সামগ্রী দিয়াছে! ভাই রে, 

আমার মা বড্ড ভাল রে, বড্ড ভাল, মাকে তোর চিন্লি নে। তোর! 

যার হাতে যাহা দিস্, পরলোকে গিয়ে দেখবি, তাহা আদর যত্তের সহিত 
সহশ্র গুণ বাডাইয়া, তাহার আপনার ভাগ্ডারে তিনি বাখিয়। দিয়াছেন । 
এই মা আমার সর্বস্ব । মা! আমার প্রাণ, মা আমার জ্ঞান, মা আমার 

তক্তি দয়া, মা আমার পুণ্য শাস্তি, মা আমার প্রী সৌন্দর্য, মা আমার 

ইহলোক পরলোক, মা আমার সম্পদ সুস্থতা । বিষম রোগযস্থণার 

মধ্যে মা আমার আনন্দস্থধা। এই আনন্দময়ী মাকে নিয়ে, ভাইগণ, 

তোমর। স্বখী হও। এই মাঁকে ছাড়িয়। অন্য সুখ অন্বেষণ করিও ন1। 

এই মা তাহার আপনার কোলে রাখিয়া, ভোমার্দিগকে ইহলোকে 

চিরকাল স্থখে রাখিবেন। জয় মা আনন্দমম়ীর জয়! জয় সচ্চিদানন্দ 

হরে! “আঁচাধ্যের প্রীর্থন1” পৃ. ১৪৯৮-১৫০০৮ ১১/১৮৮৪ 
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এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ বিংশতি কোটি লোকের বসতিস্থান। কিন্তু 

দুঃখের বিষয় যে, বিংশতিকোটি লোকের মধ্যে হয়ত বিংশতিকোটি 

সম্প্রদায় । এক দেশের লোকের সহিত আর এক দেশের লোকের 

মিল নাই । এক জাতির সহিত অপর জাতির লোকের মিল নাই। 

এই অনৈক্যই ভারতের সকল অমঙ্গলের নিদান। ভারতবর্ষের মধ্যে 
বাহার! মুসলমান তাহাদের সহিত হিন্দুর্দিগের মিল না হইতে পারে। 

কিন্তু ধীহারা এক আর্যবংশীয় বলিয়। পরিচয় দিয়া থাকেন তাহাদের 

মধ্যে অমিল কেন? যখন আধ্যগণ গ্রথমে ভারতবর্ষ অধিকার করেন 

তখন তে তাহাদিগের মধ্যে অনৈক্য ছিল না। তবে আধ্যদিগের 

মধ্যে একতা না থাঁকিবার কারণ কি? আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে ছুইটি 

কারণ প্রতীত হুয়। সেই ছুইটি কারণ ক্রমে গ্রকাশ করিতেছি । 

১ম ভাষা । যতদিন সমন্ত ভারতবর্ষে এক ভাষ! না হইবে ততদিন 

কিছুতেই একতা সম্পন্ন হইবে না। যতদিন আধ্যদিগের একমাত্র 

সংস্কৃত ভাষা মাতৃভাষা! ছিল ততদ্দিন অনৈক্য উপস্থিত হয় নাই। 

কালের গতিতে আধ্যগণ কৃষ্ণত্বক্ শৃদ্রদিগের সহিত অর্থাৎ আদিম 
ভারতবাসীদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া বণসঙ্কর হইলে লোকসংখ্য! 

বৃদ্ধি হইতে লাগিল, স্থতরাঁং সমন্ত ভারতবর্ষেই আধ্যগণপ বিস্তীর্ণ হইয়া 

পড়িলেন। আর্ধ্দিগের ভাষা এবং আদিমবামীদিগের ভাষা মিলিত 

হইয়া বিকৃত ভাষা! প্রস্তত হইতে লাগিল। এজন্য সমস্ত ভাষার মধ্যে 

সংস্কতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাঁয়। এই এক ভাষা হইতেই প্রথমে 
দলভেদের উৎপত্তি হইয়াছে । তাহার! আপনাদিগের ভাষাকে উৎকৃষ্ট 

মনে করেন তাহাদের অপেক্ষা, ধাহাদ্দের ভাষা নিকৃষ্ট সেই গকল 

লোকদিগকে তাহার! নিরুই মনে করিয়া থাকেন। এক ভারতবর্ষের 

মধ্যে অনেকগুলি ভাষ। প্রচলিত । তন্মধ্যে বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দি, 
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উৎকল, পাঞ্জাবী, দ্রাবিড়ী, কর্ণাটা, মহারাহি, তৈলঙ্গী, প্রধানতঃ, এই 

কয়েকটা ভাষ৷ প্রচলিত । সংস্কৃত প্রচলিত ভাষ! নহে, সংস্কত ভাষা 

এক্ষণে মৃতভাষা, ষে কয়েকটা প্রচলিত ভাষা আছে তাহার এক একটা 

ভাষ! এক একটী প্রদেশে প্রচলিত । কোন কোন স্থানে এক প্রদেশে 

ছুই ভাষা, কোন কোন স্থানে ছুই প্রদেশে এক ভাষ৷ প্রচলিত, যে 

প্রদেশের সহিত যে প্রদেশের ভাষা! ভিন্ন সেই প্রদেশের সহিত সেই 

প্রদেশের মিল নাই। কেহ আপনার ভাষাকে উত্তম মনে করিয়া অন্তের 

ভাষাকে নিন্দা করিতেছেন। ইহা! হইতেই বিষ উৎপত্তি হুইয়াছে। 

কেবল ভিন্ন ভাষাকে নিন্দা করা হয় তাহ নহে, এক ভাষার মধ্যে 

উচ্চারণের তারতম্য অনুসারে প্রশংসা নিন্দা হইয়া থাকে । এক 

বাঙ্গাল ভাষাই তাহার প্রমাণ। সমস্ত বঙ্গদেশে এক মাত্র বাঙ্গাল! 

ভাষ! প্রচলিত। অথচ কলিকাত। অঞ্চলের লোকদিগের সহিত পূর্ব 

বাঙ্গাল। ও উত্তর বাঙ্গালার লোকদ্িগের মধো একতা নাই। কলিকাত। 

অঞ্চলের লোকেরা পূর্ব বাঙ্গালার লোকদ্দিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ঘ্বণা 

করিয়া থাকেন। বাঙ্গালদিগকে মন্ুস্তের মধ্যেই গণ্য করেন না। 

ভাষা এক, তথাপি উচ্চারণের ভিন্নত৷ প্রযুত্ত এই অনৈক্য উপস্থিত 

হইয়াছে । কলিকাতা অঞ্চলের লোকেরা ঘষেমন ঢাকা অঞ্চলের 

লোকদ্িগকে বাঙ্গাল বলিয়া” থাকেন, তদ্রপ ঢাক! অঞ্চলেব লোকেরা 

আবার শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামের লোকদ্দিগকে বাঙ্গাল বলিয়া পরিহাস 
করিয়া থাকেন, কিন্তু ধাহাঁদিগকে বাঙ্গাল বলিয়। ঘ্বণা কর! হয় তাহাদের 

মধ্যে পরিহাসকারিদিগের অপেক্ষা অনেক ভাল ভাল লোক আছেন। 

আমর। নিশ্চয় বলিতে পারি পূর্ব-বাঙ্জালার কতকগুলি আচার ব্যবহার 
রীতিনীতি কলিকাতা অঞ্চলের ব্যবহার হইতে অনেক গুণে উৎকৃষ্ট। 

পূর্বব-বাজালাবাসীদিগের বুদ্ধি বিদ্যাও নিক্ষ্ট নহে তবে তাহাদিগকে 
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বাঙ্গাল বলিয় ঘ্বণা করা হইবে কেন? এক উচ্চারণের প্রভেদে নকল 

গুণই কি বৃথা হইবে ? অথচ তর্ক করিয়া ইহ নিবারণের উপায় নাই। 

.এই উচ্চারণ প্রভেদের জন্য কি সামান্ত অনিষ্ট হইয়াছে। পূর্ববাঙ্গালার 
লোৌকদিগের সহিত এ প্রদেশের লোকদ্দিগের যে সম্পূর্ণ মিল হুইবে 
ইহ শীন্ত্র বিশ্বাস কর। যায় না। 

যদি ভাষা! এক ন! হইলে ভারতবর্ষে একতা না হয় তবে তাহার 

উপায় কি? সমস্ত ভারতবর্ষে এক ভাষা ব্যবহার করাই উপায়। 

এখন যতগুলি ভাষা ভারতে প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে হিন্দি ভাষ! 

প্রায় সর্বত্রই গ্রচলিত। এই হিন্দি ভাষাকে যদি ভারতবর্ষের একমান্ত 

তাষ। কর ঘায়, তবে অনায়াসে শীঘ্র সম্পন্ন হইতে পাবে । কিন্তু রাজার 

সাহাধ্য না পাইলে কখনই সম্পন্ন হইবে না। এখন ইংরাজজাতি 

আমাদের রাজ।। তাহার] ষে, এ প্রস্তাবে পম্মত হইবেন তাহ। বিশ্বাস 

কর! যায় না। ভারতবাসীর্দিগের মধ্যে অনৈক্য থাকিবে ন। তাহার! 
পরম্পর এক হৃদয় হইবে, ইহা মনে করিয়৷ হয়তে। ইংরাজদের ভয় 

হইবে। তাহারা যনে করিয়া থাকেন ষে, ভাঁরতবাসীদ্িগের মধ্যে 
অনৈক্য ন1 থাকিলে ব্রিটিশ সাস্রাজ্য স্থির থাকিবে ন। এইজন্য গভর্ণমেণ্ট 

উড়িস্যা ও আসাম হইতে বাঙ্গাল! ভাষ! উঠাইয়া দিয়াছেন । উড়িস্। 

ও আপামে বাঙ্গালা ভাঁব। গ্রচলিত থাকিলে এ তিন প্রদেশের লোকের 

মধ্যে একতা হইবে এই ভয়ে গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গাল ভাধাকে কেবল 

বাঙ্গালাতেই বদ্ধ বাখিলেন। যখন দুর্বল বাঙ্গালীদিগের প্রতিই এত 

ভয় তখন যে সমস্ত ভারতবর্ষকে একতা সুত্রে গ্রথিত হইতে দেখিলে 

ইংরাজের1। ভীত হইবেন ন। তাহা! নম্ভবপর নছে। ভারতবর্ষের মধ্যে যে 

সকল বড় বড় বাজ! আছেন তাহার মনোষোগ করিলে এ কাধ্যটা 
আরভ করিতে পারেন । ইংরাজের। ঘখন আমাদিগকে বিশ্বাস করিবেন 
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তখন তাহারাঁও তাহাতে যোগ দিতে পারিবেন। তাহাদের ভয় ষে 

নিতাস্ত বালকের তয়ের ন্যায় তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যর্দি এক 

তা হইলেই রাজ্যকে স্বাধীন কর! যায়, তবে ফরামী বাজ্য জাশ্মীনীর 

নিকট পরাজিত হইল কেন? সমস্ত ফরাসীদিগের এক ভাষা ছিল, 

অস্ত্রশস্ত্রও ছিল তবে পরাজয়ের কারণ কি? ভারতবাসীরা একমাত্র 

ভাষ। রূপ অস্ত্র দিয়া যে ইংরাজদিগকে পরাজয় করিবে ইহা অপেক্ষা 

হাস্তের বিষয় আর কি আছে? 

যেমন এক ভাষা করিতে চেষ্টা কর! কর্তব্য তেমনি উচ্চারণকে 

একরূপ করিতে চেষ্টা করাও কর্তব্য। অনেকে হয় তো অসম্ভব মনে 

করিতে পারেন। বাস্তবিক অসম্ভব নহে।' পূর্ধব-বাঙ্গালায় যাহারা 

বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়। কৃতবিষ্য হইতেছেন তাহাদের অধিকাংশেরই 
ভাঁষ৷ কলিকাঁত। অঞ্চলের ভাষার ন্যায় হইতেছে । কাহার কাহার 

কিছুমাত্র প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় না । অতএব চেষ্ট) করিলে বোধ: 

হয় উচ্চারণও একরূপ হইতে পারে। 

২য় ধশ্ম। যেমন ভাষা এক না হইলে একতা হইতে পারে না 

তেমনি ধর্ম এক না হইলে কোন কালে একতা হইতে পারে না। হিন্দু 

মুসলমান এপ প্রভেদের কথ৷ দূরে থাকুক, বাহার! হিন্দু বলিয়া পরিচয় 
দিয়া থাকেন তাহাদের মধ্যেই সম্প্রদায় ভেদে অনৈক্য উপস্থিত 

হইয়াছে । এক শাক্ত ও বৈষ্বের মধ্যে ষেরপ বিবাদ হইয়া থাকে 

তাহা কে না অবগত আছেন । একই হিন্দুধশ্ম যেমন নান! সম্প্রদায়ে 

বিভক্ত হুইয়। বিবাদের স্ুত্রপাঁত করিয়। রাখিয়াছে তদ্রপ এক এক 

প্রদেশে হিন্দু ধর্মেরই নানাপ্রকীর বিভিন্ন আচার ব্যবহার প্রচলিত 

থাকাতে ঘোরতর অনৈক্য উৎপন্ন হইয়াছে । বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণে মৎস্য 

আহার করেন, উত্তর-পশ্চিমের ত্রাক্মণ দূরে থাক্চুক চামার ভিন্ত আর 
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কোনও ভদ্রজাতি মতশ্ত স্পর্শ পধ্যস্ত করা পাপ মনে করেন । আমাদের 

দেশে কোনও হিন্দৃই কুকুট-মাংস ভক্ষণ করেন না, মান্দ্রাজে ব্রাহ্মণ ভিঙ্জ 
- অপর সমস্ত হিন্দুজাতি কুকুট মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে । এইকপ 

আচার ব্যবহারের ভিন্নতা প্রযুক্ত হিন্দুদিগের মধ্যে অনৈক্য দৃঢ়মূল হইয়া? 
রহিয়াছে। 

আধ্যজাতির চিরপূজ্য একমীজ্র অছ্ভিতীয় পরব্রদ্ধের উপাসনা সমন্ড 
ভারতে প্রচলিত হইলে সর্বপ্রকীর অনৈক্য চলিয়া ধাইবে। 

ভারতবর্ষে একমাত্র অদ্ধিতীয় পরব্রত্দের উপাসনা এবং এক ভাষা 

প্রচলিত হইলে ভারতবর্ষ সকল প্রকার অমঙ্গলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবে। 

ভারতবাসীদিগের একতা হইবে । “সলভ সমাঁচাঁর” ৫ই চচন্ত্র ১২৮০ সাল 

“পিতৃচরণকমলে ভক্তির সহিত প্রণাষ । 

গত বৎসরে প্রণাম করিয়াছি, এ বর্ষেও হিমালয় হইতে প্রণাম 

করিতেছি, গ্রহণ করিয়। ক্ৃতার্থ করিবেন। শুনিলাম, আপনার শরীর 

অন্ুস্থ ; ইচ্ছা! হয়, নিকটে থাকিয়া এ সময়ে আপনার চরণ সেব। করি । 

বহুদিন হইতে এই ইচ্ছা, ইহা! কি পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই? 
হৃদয়ের যোগ, আত্মার যোগ তে! আছেই; তথাপি মন চায় ষে,শারীরিক 

সেব। করিয়া পিতৃভক্তি চরিতার্থ করে। দি গ্রেমময়ের অভিপ্রায় হয় 

গম, মনের ভাঁব মনেই থাকিবে, তাহাই হউক । ভারতে স্বমধুর মনোহর 
ব্্ষলীলা-দর্শনে প্রাণ মোহিত হইতেছে । যত দিন যাইতেছে, তত 

্রহ্মস্থধ্যের কিরণ ও ত্রক্মচন্ত্রের জ্যোৎ্ন| অন্তরে বাহিরে দেখিয়া! অবাক 

হইতেছি। কি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! মনে হয়, পৃথিবীতে এমন ব্যাপার আর 

কখন হয় নাই; আমাদের কি সৌভাগ্য, এই নকল আনন্দলীল! আমর! 

পৃথিবীতে দর্শন করিতেছি, যাঁহা দেবতাদের লোভের বস্ত। নিরাকারের 
এমন খেলা, ধিনি ভূমা মহান্, তাহার এমন সুন্দর প্রকাশ কে বা জানিত, 
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কে বা ভাবিত? এখন ত্াহাঁরই প্রসাদে এ সমুদায় দুঃখী কপাপাত্র 

তাবর্তবাসীদিগের নয়নগোচর হইতে লাগিল! অনাগ্যনস্ত করতলন্তন্ত ! 

হইল কি? ছিল কি? হিমালয় আবার জাগিয়া উঠিতেছেন, গজ। 

ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত করিতেছেন। ভারত নৃতন বস্ত্র পরিয়াছেন, 

চারিদিকে নৃতন শোভা! কোথাও গভীরনিনাদে, কোথাপ মধুরস্বরে, 
ব্রহ্ষনাথ ঘোষিত হইতেছে । এ সময়ে আনন্দধবনি ন। করিয়া! থাকা যায় 

না। এসকল যোগেশ্বরের খেলা, যোগেতেই আনন্দ, যোগেতেই মুক্তি, 

এখন প্রাণ যোগ ভিন্ন আর কিছুই ছাঁয় না। আসুন, গভীর যৌগে সেই 

পুরাতন প্রাণদথার প্রেমরম পান করি ও প্রেমময় নাম গান করি। 

আশীর্বাদ প্রার্থ সেবক, শ্রীকেশবচন্দ্র সেন ।” 

মহষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শিমলা হইতে ২৭।৯১৮৮৩ তারিখে লিখিত। 

পপত্রীবলী* পৃ. ৩ | 

সাহিত্য-সাধনা 

কেশবচন্দ্র প্রচলিত অর্থে সাহিত্যিক” ছিলেন না। তিনি মুখ্যতঃ 
ধন্মনেতা, সমাজন্সংস্কারক ও সমাজসেবী । তিনি ম্বীয় উদ্দেশ্ট কন্দে 

স্বপাঁয়িত করার পক্ষে ইংরেজী ও বাংল! ভাষাঁকেই বাহন করিয়া 

লইয়াছিলেন। এ বিষয়ে তীহার পুর্বব-অধীত বিদ্যা এবং আগেকার, 

ভাষানুশীলন বিশেষ কার্ডে লাগিয়াছিল। তাহার বাগ্মিতাশক্তি প্রবল 

ছিল; বাংল ও ইংরেজী ভাষা-সাহিত্যে বুৎপত্তি হেতু তাহার বক্তৃতা 
সাবলীল গতি লাভ করে । তিনি উচ্চ-শিক্ষিত, সামান্ত-শিক্ষিত, এমন 

কি প্রচলিত অর্থে অশিক্ষিত জনগণের নিকট তাহার কথা পৌছাইতে 

চাহিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত তিনি ভাষায় এমন একটি ভঙ্গীম! বা শৈলী 

গ্রহণ করিলেন ষাহা! ছার! তাহার বক্তব্য সর্বজনবোধ্য হুইয়া উঠিতে 



সাহিত্য-সাধন! ১২৩ 

পারে। কঠিন কঠিন বিষয়ের সহজবোধ্য আলোচনাদও বাংলা তাষ৷ 
কিন্ধপ উপযোগী তাহা মনে হয় কেশবচন্দ্রই প্রথম প্রদর্শন করান । 
তাহার ছ্বার। বাংল! সাহিত্য একটি নৃতনতর রূপ লাভ করিয়াছে। 
এ কারণ সমকালীন মনীষীদের নিকটও ততপ্রবন্তিত সবল ভঙ্গিম! বিশেষ 
প্রশংসাপ্রা্ত হয়। উনবিংশ শতাবীর প্রথম পাদ এবং চতুর্থ পাদের 
বাংলা গগ্যের মধ্যে কত তফাত! বাংল সাহিত্যের ইতিহাসে 

কেশবচন্দ্রের স্থান স্থনি্দি্। কেশবচন্দ্রের সাহিত্য সাধন! সম্বন্ধে এ 
পর্ধ্যস্ত খুব কমই আলোচন। হইয়াছে । জনৈক সাহিত্যিক তাহার রচন। 
সম্বন্ধে সত্য সত্যই বলেন : 

“কেশবচন্দ্রই প্রথম বাংল! ভাষায় মিষ্টিলিজম্ আনয়ন করেন । তিনি 
ছিলেন ভাষা-শিল্পী--নৃতন শব্দ প্রণয়নে ছিল তাহার অশেষ দক্ষত। | 

এমন অনেক কথ! দেখা যায় যাহ] তাহার সম্পূর্ণ নিজস্ব এবং নৃতন 
ভাবের বাহন। “নববিধান” নবনংহিতা” “জীবনবেদ” “সাধু মমাগম?”, 
“সেবকের নিবেদন", ধর্ম-সমন্বয্' প্রভৃতি কথা সম্পূণ নৃতন। বাংলা 
ভাষার ভকাবুলারিতে এই সকল শব চিরদিন সর্বোচ্চ আসন পরিগ্রহ 
করিয়া থাকিবে ।” 

কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা ও রচন! বাংল! সাহিত্যকে সবিশেষ পুষ্ট 

করিয়াছে সন্দেহ নাই, তাহার বক্তৃতাগুলি অহ্ুলেখনের সাহায্যে প্রায়ই 

বিধৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার ইংরাজী-বাংল! রচন। ও বক্তৃতা! 

এখনও বিবিধ পত্র-পত্রিকায় এবং বিভিন্ন সভা-সমিতির বিবরণ-পুস্তকের 

পৃষ্ঠায় আত্মগোপন করিয়া আছে। তাহার যে অংশ পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হুইয়াছে তাহাতেই এক বিরাট সাহিত্য গড়িয়! উঠিয়াছে। 

' বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থের একটি কালানুক্রমিক তালিক। এখানে দিতে 

প্রয়াস পাইলাম । শ্রীযুক্ধ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে এবং পত্র- 
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পত্রিক সম্বদ্ধেও আমাকে বিশেষ সাহীষ্য করিয়াছেন। কাল-নির্ণয়ে 
সমকালীন পত্র-পত্তিক! প্রথম সংস্করণের পুস্তক-পুস্তিক এবং বেল 

গবর্ণমেন্ট প্রকাশিত ত্রমাসিক গ্রস্থতালিকাগুলি হইতে বিশেষ সাহাষ্য 
লওয়। হইয়াছে। 

বাংলা পুনুক 

দুইটি প্রার্থনা । ১৮৬১৫); ব্রাহ্গধর্ন্মের অনুষ্ঠান । পৃঃ ৪৮; 
কলুটোলা৷ ত্রাঙ্দসমাজ। দ্বিতীয় সাম্বংসরিক সমাজের বক্তৃতা । ১৮৬২ 
পৃঃ ১২; প্রচারকদিগের প্রতি নিবেদন। ১৮৬৫7 বিষ্ভার প্রকৃত 
উদ্দেশ্য । ১৮৬৫) ব্রান্গধর্্ম প্রতিপাদ্দক শ্লোকসংগ্রহ। [বঙ্গীছবাদ 

সহ) ১৮৬৬ পৃঃ ৬৪ [বইখানি কেশবচন্দ্র সম্পাদন করেন। পরে ইহ। তাহার 

অন্ুবস্তীগণ পরিবন্ধিত করিয়া গ্রকাশ করেন ১৯৫৬ পৃঃ ৪৬৮); স্ত্রীর 
প্রতি উপদেশ । ১৮৬৬ পৃঃ ৩৭) ভক্তি । মে ১৩। ১৮৬৮ পৃঃ ২৭) 

ব্রহ্মোুসব | জুলাই ১৮। ১৮৬৮ পৃঃ ৩৩) উপীসন। প্রণালী । ২৩ 
জানুয়ারি । ১৮৬৯ পৃঃ ২০; ব্রান্গদিগের প্রতি নিবেদন। ১৮৭০ 
হরিনাভি ব্রাক্গসমাজের দ্বিতীয় সাম্বংসরিক উৎসবে ধর্দালোচনা। 
১৮৭১ পৃঃ ৩৭) * ধর্মসাধন। ১৮৭২ পৃঃ ৬৫ [ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরের 

উপাসক ও সঙ্গতমভার আলোচিত প্রস্তাব সকল হইতে সঙ্কলিত 13 

সামাজিক উপাসন। প্রণালী । ১১ নভেম্বর । ১৮৭২ পৃঃ ৩৭3 

শোয়ালিয়া ব্রাঙ্দমমাজে বক্তৃতা । ১৮৭২; ব্রাক্মদমাজের 

মতসার। ২৩ জানুয়ারি । ১৮৭৩ পৃঃ ১৪; কতকগুলি ধর্মকথা! । 
১ম ১৮৭৩ পৃঃ ১১, ২য় ১৮৭৩ পৃ৮। কতকগুলি ধর্মোপদেশ। 

তাদ্রোৎসব ১৮৭৪ পৃঃ ১৩১ সুখী পরিবার | ১৮৭৪ পৃঃ ২৪ শারদীয় 

উগ্ুসব। ১৮৭৪ পৃঃ৯; কতকগুলি প্রম্সোত্তর | ১৮৭৫ পৃঃ ১২; 
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ব্রাঙ্মধ্প কি? ১৮৭৫) বলুহাটা ব্রজ্মসমাজের উনবিংশ 

জান্বগুসরিক উৎসব। ১৮৭৬ পৃঃ ২৩) পরমহংসের উক্তি । ২৪ 

জাহুয়ারি। ১৮৭৮ পৃঃ ৪৩ আচারের উপদেশ। (ভাদ্র ১৪। 
১৭৯১ শক হইতে ফাল্তন ১২। ১৮০১ শক পধ্যস্ত ) ছয় খণ্ডে একক্রে 

১৮৮০ (?)। আচাধ্য কেশবচন্্র ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মমন্দিরে উপদেশ প্রদান 

কব্সিলে পরেই তাহ ধশ্মতত্বে ও সঙ্গে সঙ্গে কোন-কোনটি পুস্তিকাকারে 

বাহির হইত। প্রথয উপদেশ : ব্যাকুলত। ১৮৬৯ গ্রী্টাবে বাহির হয়। 
পর পর ষে সকল উপদেশ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয় তাহা ১৮৮০ 

খীষ্টান্দে একত্রে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ইহার ভিতর ক্রান্ষিকা 

বিদ্যালয়ের উপদেশও ছিল। পরে বাছিয়। কালামুক্রমিক ভাবে সাজাইয়। 
ও অন্যত্র বিক্ষিপ্ত উপদেশ সংগ্রহ করিয়! ১৯১৬-২০ খ্রীষ্টাব্দে তাহা দশ 

খণ্ডে সবশুহ্ধ ২৮৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাঁশ কর! হয়। ইহাতে জানুয়ারি ২৩। 

১৮৬২ হইতে এপ্রিল ১৩। ১৮৮৩ পর্যস্ত অনেকগুলি উপদেশ পাওয়া 

যায়; ব্রাঙ্গিকাদিগের প্রতি উপদেশ ১ম ভাগ । জানুয়ারি ২৫। 
১৭৮০ পৃঃ ৭২। এই উপদেশগুলিও 'ধ্শতত্বে' এবং পরে পুন্তিকাকারে 

প্রকাশিত হুইয়াছিল। পরবস্তরী উপদেশগুলি ২য় ভাগে ১৮০৯ শক 

১৮৮৭ ত্রীষ্টাব্ঘ পৃঃ ৫৮, প্রকাশিত হয়। পরে “বিধান ভগ্নিলজ্ঘ' নামে এই 

দুই ভাগ ও অন্যত্র বিক্ষিপ্ত উপাদশ (জানুয়ারি ২৭। ১৮৭২ হইতে 

নভেম্বর ৫। ১৮৮২ পর্যন্ত ) ও "স্ত্রীর প্রতি উপদেশ» শ্থখী পরিবার? 

প্রভৃতি ছয়টি প্রবন্ধ একত্রে আগষ্ট ২৫। ১৯৩২ পৃঃ ৩১৮ প্রকাশিত হয়; 

দেবকের নিবেদন। (আষাঢ় ১৪। ১৮০২ হইতে ওরা ভাদ্র ১৮০৫ 

পর্যন্ত ) পাঁচ খণ্ডে পৃঃ ৭৮৫ ১৮৮০-৮২ শ্ীষ্টান্দে প্রকাশিত হয় । এই- 

গুলিও প্রথমে 'ধশ্মতত্বে ও সঙ্গে সঙ্গে নূতন প্রকরণ 'সেবকের নিবেদন, 

নামে ১ হইতে »৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ্রগুলি কালান্ক্রমিক ভাবে 
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সাজাইয়। ও অন্যত্র বিক্ষিপ্ত নিবেদনগুলি সংগ্রহ করিয়। ১ম ও ২য় খণ্ড 
পৃঃ ২৯০, ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৪১১ ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৩০, ৫ম খণ্ড পৃঃ ১৩৩, ১৯১৪-১৫ 

ঘীষ্টাবে প্রকাশিত হয়) জীবনবেদ। জানুয়ারি ১৮৮৩। জীবনবেদের 
উপদেশগুলি “মেবকের নিবেদন : নৃত্তন প্রকরণ” সংখ্যা ৭৩-৭৭ পৃঃ ৮১- 

১২০, সংখ্যা ৮০-৮৬ পৃঃ ১৩৩-১৮৮% সংখ্যা ৮৯৯১ পৃঃ ২০৫-২২৮ 

প্রকাশিত হয় এবং ১৮৫ শকে “জীবনবেদ* নাম দিয়! এ সংখ্যাগুজি 
একব্রিত করিয়া প্রকাশ করা হয়; নব্বিধান প্রেরিতগণের প্রতি 
বিধি। ১৮৮৬ পৃঃ ৩৪ ব্রঙ্গগীতোপনিষদ্। (প্রথমার্ধ ১৮৮৬ €) 
পৃঃ ১১৮ এবং দ্বিতীয়ার্ধী ১৮৮৭ পৃঃ ১২৫), সাধু সমাগম । ১৮৮৭ 
পৃঃ ৮৫ [ পুস্তকখানি ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পরিবদ্ধিতাকারে প্রকাশিত, পৃঃ 

১৩৩] মাঘোওসব। ১৮৮৮ পৃঃ ১২৬ [১৯৩১এ পরিবদ্ধিতাকারে 
প্রকাশিত, পৃঃ ১৬৮] প্রার্থনা (হিমাচল ) ১-৩ খণ্ড । ১৮৮৪-৮৫ 

পৃঃ ২৯৭) টনিক প্রীর্থন। (কমলকুটার ) ১-৮ খণ্ড। ১৮৮৬-৯৫ , 
দৈনিক প্রীর্থনা (ভারতাশ্রম প্রভৃতি ) ১ম ১৯১৫ পৃঃ ২২৭ ও ২য় 

১৯১৫ পৃঃ ২২৬) প্রীর্থনা (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ) ১৯১৬ পৃঃ ১৫২ 

| ৩৩-৩৬ সংখ্যক বইগুলিতে প্রকাশিত প্রার্থনাগুলি কেশব জন্ম-শত” 

বাধষিকী উপলক্ষ্যে “আচার্যের প্রার্থনা নামে চার খণ্ডে পৃঃ ১৫৫৬ 

কালামুক্রমিক ভাবে সঙ্দিত করিয়া ১৯৩৯-৪১-এ প্রকাশিত হয়]; 
ব্রত্দোপাসন1 । ১৯০১ পৃঃ ৯৯ [ পরিবদ্ধিতাকারে “দৈনিক উপাসনা, 

নামে ১৯১৬ গ্রীষ্টাব্ধ পৃঃ ১৩৪ প্রকাঁশিত হয়।]) পর্রিচারিকা। ওরা 
মার্চ ১৮৭৬ বিবৃত ও ১৮৩৭ শক ১৯১৫ পৃঃ ৫ পুন্তিকাকারে প্রকাশিত, 

বিশ্বাস ও ভক্তিযোগ | ১৮৬৭ বিবৃত ও ১৯৩১ পুস্তিকাকারে প্রকাশিত 
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